
Cànara dos Depli:ados +Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 36 de 212 

'- -a_. 

• · •. w.l?";.,., 
. . .... 

CONGRESSO NACIONAL 

ANNAES 
. ' 

\ 

D.l 

C amara· dOs. Uoputados. 

-
5essoes de 21 a 31 o e dezembro, de 192D -

VOLUME XVI 

RIO DE JANEIRO 

IMPRENSA NACI()l;A.L 

:1923 



Câmara dos DepLtados - l m~esso em 2911))12015 10:44- Página 38 de 212 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2910012015 10:44 - Páglna40 de 212 

IN·DICE 

·--
Sessões de 27 a 31 -. de dezembro de 19ZO 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2910012015 10:44 ·Página 44 ae 212 

DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 

Albertino Drummond: 
. Reforma dos Correios. P;1g. 190. 
Vencimentos <los funccionarios da Oeste de Minas. Pa-

gina 405.- . ·J 
Ememlas do Senado ao orçamento da Viação. Pag. 481. 
Indicação do orador sobre a ·Tefo:-ma da ConstitUição. 

Pag. 660. · 

Alberto Maranhão: 
Emendas do Senado ao orçamento do Interior. Pags .· 132 

e 4:32. 

Alvaro Baptista: 
. Representação da Camara na chegada dos restos mortaes 

do Im_perador D. Pedro ll. Pag. 164. 

Alltonio Carlos: 
Emendas do Senado a.o Qirçamento da Receita. Pag. ti96. 

;,· .. ·. ..... 
Antonio Nogueira: 

Emimdas -do Senado. á f~acão da força naval. Pat. 685. 

~rmando Burlamaqui: 
Reforma dos Correios. Pags. 184: e 34.9: 

Carlos de Campos: 

. Fixação das forças de t erra. Pag. 703 . 
Voto .de louvor á Mesa que presidiu as sessões deste 

anno . Pag. 711. 

«:ar los Maximiliano: 
·J?rorogativa das leis de. orçamento· e de ti.Xaç~o das torças. 

Qe terra e :~nar .. Pags, 650 e 655. · · • 



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2910612015 10:44- Página 46 ae 212 

INDICB 
I" 

Carlos. Penafiel: 

Emendas do Senado á fixação d~ !-orça navaL Pag. 674. 

Celso Bayma: 
Auxilio ás cooperativas de "Consumo. Pag. 168. 
Credito de 4.803 :645$062 para pagamento de encargos 
. assumidos ·par!!. a ínstallação de . fabricas de soda 

caustica. Pag. 463. 

Cincinato Braga: 
Emend-as do Senado ao orçamento da kgricultu,:-a. Pa

gina 692. 

Costa Ribeiro : 
Premio de 50:000$, ao aviador brasileiro Edú Chaves. 

Pag. 462. 

Dionysio Bentes: 
Fallecimento do Senador Octacilio de Camará.. Pag . 4~6. 

Fausto Ferraz: 
Interca.mbio intellectual do BrasH com a Itaiia . Colla

.boração do Dr. Nestor Ascoli na commemo:ação do 
Centenario da Independmcia. Pag . 166. · 

Creacão de uma feira na cidade· de Passa Quatro. Pa-
gina 717. · 

Francisco Valladares: 

Representa~ão da Çamara na chegada dos restos rnortaes 
do Imperador D. Ped.:o II e da Imperatriz D. Thereza 
Christina. Pag. 156 . · 

Fallecimento do Senador Octacilio de Camará: Pag. 416 . 
Quadro da actual situação do paiz. Pag .''

1
471. . 

Questão do véto parcial nos orçamentos da Republica. 
Pag. 667. 

· Joaquim Osorio; 

Fall ecimento do Senador Octacilio de Camará. Pag . 415. 
Naturalização de estrangeiaros. Pag. 42·5. 
Emendas do Senado á fixação das forças de ter.:a. Pa

ginas 698, · 924 e 934. 
' 

1osé Augusto: 

Ensino profissional. Regimen universitario. Ensino pri
maria. Pag. 508. 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2910012015 10:44 ·Página 46 ae 212 

loaé Lobo: 
~ . 

-~ 

lNDIC"a . 

Convé'nções da Conferencia Internacional de Washington •. 
Pa;g. 684. 

Lemgruber Filho: 

Reforma dos Correios. Pag. 179. 

Mario Hermes: 

Emendas do Senado á fixação das forças de terra. Pa
gina 931. . 

·Mario de Paula: 
Emendas -do Senado ao orçamento do Inter-ior. Pag. 13~. 

Mauricio de Lacerda: 
. ' 
Conducta do orador na elaboração dos orçamentos da Re· 

publica . Pag. SO. 
Emendas do Senado ao orçamento do Interi(}r. Pa.gs. 130. 

131 e 137. 
Reforma dos Correios. Pags. 171, i81, .1.92 e 341()! •. 
Prorogativa dos orÇamentos e das leis de fdrças. Pa

gina 639. 
Emendas do Senado â fixação da f-orça naval. Pag. 688. 
Emendas do Senado ao o:-camento da Agricultura.. Pa-

ginas 6910• e 693. · 
Emendas do Senado á fixação das forcas de terra. Pa

ginas 699, 925 . e 93i. 

Mello Franco: 
Imposto de transito. Pag. 93. 

Nicanor Nascimento: 
Emendas do Senado ao orçamento do Interi·or. Pag, 100. 
Reforma dos Correios. Pags. 174 e 352. 
Ra.id aereo Rio-Buenos Aires de Edú Chaves. Pag. 462. 
Emendas do Senado ao orçamento da Viação. Pa.g. 480. 
Prorogativa das leis de orçamento e de fix.aç.ão das forças. 

Pag. 644. 

Octavio ·Rocha: 

· Reforma dos Correios. Pags. 177, 191, 339· e 352. 
•· Emendas do .Senado ao orçamento da Viação. Pags. 210, 

i80 e· 689. • 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2910612015 10 44- Página 50 00 212 

Rectificação á aéta da sassão noctur.na de 29 -do corrente .. 
Pag. 486. -I 

Emendas d~ Senado á fixação das forças . de te~ra. Pa
gina 697. 

Oscar· Soru:es: 
Emendas do Senado ao orçamento da Marinha ., Pag. 423 •1 

Palmeira Ripper: 
Protesto do a.~ador contra l,m lermo empregado pelo 

Sr. Depu lado Francisco Valladares para justificar a 
represe:ntação da Camara na chegada dos restos 
mortaes do Imperador D . Pedro I I. Pag. i 62. 

PaUlo de Frontin: 
Emendas do Senado ao o0rçaroento. 'da Viação. Pag. 209., 
P.i"Orogativa das leis de orçamento e de fixação de forças .. 

Pag. 6i9. 

Emendas do Senado ao orçamento da Agricultura. Pa
gina 693 • . . 

Emendas do Senado á fixação cdas forças de terra., Pa
gina 928. 

Presidente: 
Pa.s-. 111 •. 

. Ribeiro Junqueira: 
. Isenção de sellQ nos cheques e depoOSit'os bancarios. Pa

~ina 668. 

_ Sampaio Corrêa: 

Reíorma dos Correios. Pag. :1.76. 
Emendas do Senado ao orçamento da ViaÇão. Pag. 211 .. 
Fallecimento do Senador Octa.cilio de Camará. Pag_ 4U. 

Veiga de Miranda: 

Pagamento dos encargos assumidos pel-o Governo pa~ .a 
1nstallação de fabricas de soda caustica. ~aid aereo 
Rio-Buenos Aires pelo aviador ·brasileiro Edli Cha-ves.: 
Pag. 459. 

Vicente Piragibe: 

Reforma dos Correios. Pag. 189. 
Emendas do Senado ao orçamento da Viação . Pag. 419 • 

• 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 29JOS/201 5 10:44 - Pêgina42 ae 212 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2910612015 10:44- Página 52 de 212 

·MATERI!S CONTIDAS NESTE VOLUME 

Alfandega de Aracajú: autoriza a despender 250 :000$ com a 
· ~eedificação. (P•rojecto n. 2 D, de 1920;) Pag. 139 • 

.A.ppellação ex-of{icio: manda abolir em todos os processos da 
competeneia da justiça federal. (Projecto n. 677 A, 
de 1920.) Pag. 299., . -

Associação Commercial do Rio de Janeiro: considera de utili-
.. dade publica . (:Projeeto n. 649 A, de 1920.) Pa

gina 285. 

Carteiro em Taquaritingt~-', S. Paulo: crêa màis um lagar. 

{.ProJecto n. 248 ·.li, de 192'0'.) Pag. 493. 

Codigo de Contabilidade Publiéa. (Projecto n . 748, de 1.92QI.) 
Pags. 252 e. 309. · · 

Consignações dos funccionarios publicas .: providencia. sob:-e o 
.modo de pagamento. (Projecto n. 695 A, de 1920 . ) 
Pa.gs. 250, 402, 455, ·47 4 e 636. · · . · 

Cooperativàs de consumo.; manda auxiliar àté mil contos do 
réis. (Projecto n. 676, de 1920.) P'ags. 245 e 394. 

Convenções da Conferencia Interna.cional do Trabalho. em 
Washington: approva. (Projecto n. 663, de 1920.) 
Pag. 585. 

Credito aberto pelo decreto n. 13.641, de 19i 9: manda re
vigora.:-. (Projecto n . 456 A. de 1920.) Pags. 27tt, 
404, 456 e 634. 

Creditos: 

· ·~. 

:Pe 938$709, pata' pagamento a Leovigíldo de Carvalho. 
(Projecto n. 343 B, de 1920.) Pags . 15 !5 923. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2910612015 10:44- Página 54 de 212 

INDIClt 

D~ i . 763 :950$, p~ra adeantamentos ae>s officiàes · da A:r
mada. (Projecto n . 771, de 1920 . ) Pag. 152. 

De 27:553$138, para pagamento a Ramiro Teixeira da 
Rocha. (Projecto p. 757, de 1920.) Pag. 289. 

De 1101 :865$2('0,. para pagamento de gratificação aos au- · 
xiliares de escripta da Imprensa Nacional. r(Projecto 
n . 749, de i 920. ) Pags. 289, 399 e 434. 

De 62:716$417, para pagamento aos herdeiros de Severo 
de Souza Coelho. (Pr·ojecto n. 750, de 1920. ) Pa-
ginas 290, 399 · e 452. . 

De 1 :OOOS, para pagamento ao sargento reformado do 
Exercito João Baptista Junior. (Projecto n. 759, de· 
1920.) Pag. 291. 

De 4.45:096$, supplementar- a · dive::-sas verbas do orça
mento vigente do Ministerio da Ag~icultura. (Pro,.. 
jecto ·n. 4.75 C, de 1920.) Pags. 305 e 577. 

De 150 :OCIG$, ouro, suplementar á verba 11 • do orça
mento vigente do Ministerio do Exterior. (Projecto 

· n. 714, de 1920. ) Pag,s. 397 e 432. 
De 4. 803 :645$062, para pàgamento de ·eoc·a,:-gos assumidua 

pa:·a a installação de fab~icas de. soda caustica. 
(Projecto o. 708, de 1920. ) Pags. 459 e 638. 

De 25:651$496, par& pagamento . de gratificações addi
ciooaes a funccionar·ios da Secretaria do Senado. 
{Projecto n. 781, de .1920. ) Pags. 469 e 672. 

De 4:065$400, para pagamento a Guilherrpe Pereira de 
Mesquita e outros. (Projecto n. 534 A, de 1920.) 
Pags. 473 e 636. · . 

_De 3 :1064$4\lti, para pagamento de pensões a,·. gual'das 
-civis que se invalida~am no serviço. {Projecto nu-
~ero 785, de 1920.) Pa.g:. 496. • · 

De 19':892$010, .para pagamento dos funeraes do Dr. Delfim 
Moreira. (Projecto n. 786, de 1920.) Pag. 498. 

De 13:170$, ·para pagamento de ctiarias a dois auxiliares 
e uma dactylographa da Repartição de Portos, Rios e 
,canaes. (Projecto n. 790, de 1920.) Pag. 498. 

Declarações. de voto do Sr . Deputado Albertino Drummond. 
· Pags. 354 e 705. · 

Edificios mandados construh~ : 
Dos Telegraphos na capital da Bahia. ' (Projecto nu

mero 660 A, de 1920 . ) Pags. 283, 456 e 581 . . 
Dos Telegraphos, Correios e Collectoria Federal em Bar

bacena. (Projecto n. 243 A, de 1920.} Pags • . 2S7 
e 404. · · 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2910612015 10:44- Página 56 de 212 

' INDICB: 

Equiparações: 

Dos collectores e escrivães fede7aes aos demais funccio
narios da União. (P'I'ojecto n . 772, de 192•0' .) Pa
g~na 171. 

Dos funccionarios da Oeste de Minas aos da Central do ' · 
Brasil. (Projecto n. 314 A, de 1920. ) Pag. 404. 

Dos machinistas da E. de Ferro· do Rio do Ouro aos da ' 
Central do Brasil. (Project.o n. 651, de 1920 . ) Pa- · 
gina i94 . 

Dos vencimentos dos preto:-es, curadores, promotores pu
blicas e procuradores da Republica, na secção do Dis
tricto Federal, aos auditores do Tribunal de Contas. 
(Projecto n . 789, de 1920.) Pag. 506 . 

Estação radiotelegraphica : concede á Agencia Americana a 
installação de uma, nesta Capital. (Projecto n. 541, 
de 1920. ) Pag. 579. 

Estrada de ·ferro ligando a cidade de Bomfim á estação de B:u
madinho. (Projeéto n. 792, de 1920. ) Pag. 575. 

Força naval para o exercício de 1921. (Emendas do Senado ao 
projec.to n. 212 C, de 1920. ) Pags. 674 e 920. 

Forças de terra par.o.. o exercicio de i921. (Emendas do Se
nado ao projecto n. 79 C, de 1920.) Pags. 697, 924. 
e 93~. · 

Franquia postal, telegrapbica e telephonica nas linhas of
ficiaes · concooida aos membros das Mesas das duas 
Casas do Congresso, etc . (Projecto n. 678 A, de 1920. ) 
Pags. 283, 404, 456, 473 e 634 . 

Geographia physica, ·política e economica do B~asil, organizada • 
até 7 de setembro de 1922·: premia eom 30:•0ü0$ o 
autor da melhor obra. (Projecto n .. 190 A, de 1920. ) 
Pag. 492. . 

Hospital de N. S. das Dõres de Itabira· de Matto Dentro: con
.sidera de utilidade publica. (Projeeto n. 773, de 
1920. ) Pags .. 150 e 171. 

Indicações: 

N .. 13, ~e f920, do Sr . Deputado· Mauricio de Lacerda, 
pedmdo o pronunciamento da Commissão Especial . 
de Legislaçã.<> Social sob:-e o absoluto abandono de 
doi§! operario.s do Arsenal de Marinha do Pará. Pa
gina 147. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 58 de 212 

~ ·. 

,· -~~ 

'~. 

' • • .. '"! 

N. H, de 1920, do Sr. Deputado· Albertinõ Dru"ftlmon:i, 
-sobre a reforma da Constituição àe 2i àe Fevereiro 
de 1891. Pag. 660. 

. ·~ 
Informações prestadas á. requisição da Mesa: 

Sohre o requerimento do alfe:-es bonorario do Exercito 
Ernesto Zeferino Duarte Nunes pedindo melh<~ria de 
reforma. Pag. ·146. . · 

Sobre o projecto de reorganização da Secretaria de Es
tado do Ministerio do Interior. Pag. 297 .. 

Isenção de direitos de importação ooncedida a usinas de fa
. bl'icação de fel'ro, aço e chumbo em ter:-itorio brasi

leiro. (Projecto n. 608, de 1920.) Pags. UI(), 154, 
245 e 2lí.7. 

. \ 

J'uizes substitutos federaes que tiverem mais de 12 annos oe 
exercício do cargo: considera vitaUcios. (Projecto 
n. 189 A, de 1920.) Pag. 3'0'1. 

Leis: 

De licenças: altera. (Projecto n. 347, de 1920.) Pa-
gina 918. · 

De ;promções no Exercito: reforma. {Projecto n., 71.0, de 
19.20.) Pag. 457. 

Mediéos da Assistencia a Alienados: eleva o numero. (Pro
jecto n. 167 A, de 1920.) Pag. 227. 

Mestres .e contra-mestres do Instituto Benjamin Constant: 
torna extensivas .as vantagens de professores e repe
se devem submetter. (Projecto n. 5&9 C, de 1920.) 
Pag. 710. 

Naturalização de estrangeiros: ·estabelece as condições a que 
\levem submetter. (Projecto n. 589 C, de 1920.) 
Pags. 396, 424 e 430. 

Nome-ação effecl.iva dos vice-consules ou agentes consula:-es: 
regula. (Projecto n. 79-4, de 1920.) Pags. 656 e 70g._. 

Officiaes amnisfiados pela lei n. 31ü, de i895: manda reverter 
á actividade. (Pro.iecto n. 48i. A, de 1920.) Pa
ginas 281, .wo e- 631. 

Officios do Sr. 1" Secl'etariõ do Senado. Pags. -2, U5, 292, 
469, 659, 695 e 708. 

Orçamentos para o e:x:ercic.io de 1921 : 

Marinha. (Emendas do Senado ao p'rojeeto n, Z02 E, de 
l920.) Pags, 2, 240 e 423. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 60 de 212 

Vi:J..ção. (Emendas do Senado 'ao projecto u .. i·49 E, de 
1920.) Pags. 5, 194 e 475., · 

Interior. (Emendas do Senado ao projecto n. 84 D, de 
1920.) Pags. 99 e 431.; 

Exterior. (Emendas qo Senado ao pr:ojecto n. 105 D, de 
·1920.) Pag. -i.22 •. 

Guerra. (Emendas do Senado ao projecto n.; ·3·24. E, de 
.1920.) .Pag. 576., 

.Agricultura. (Emendas do Senado ao projeeto n. 337 C, 
de 19210:.) Pa~; .. 691.., 

Fazenda. (Emendas do Senado a.o projecto n. 193 E, de 
1920.) .Pag. 697 •. 

Receita. (Emendas do Senado ao projecto n., 251 C. de 
192'Ü.) Pag. 695., 

Despesa Geral da Republica. (Redaeção final do projecto 
n. Hl3 F, de 1~20, emendado pelo Senado.), .P.a
gi.nà .719 ... 

Pareceres: 

N ., &0, de 1920, indefere o ;requerimento de Joã.o A. Ame
:rico Machado. pedindo concessão para a collStrucção 
do porto de üaJ:aveHas, na .Bahia • .l:'ag. 4.88 •. 

N. 80, de 1918, indefer-e o requerimento de D. Bernardina 
Guedes da Conceição, pedindo verba para pagamento 
de seu montepio. Pa~. 50-í.. 

Pensionistas da Guarda Civil; manda incluir D. Bernardina, 
-- Guedes d~ .Conceição . ., .(~roj~cto n .. 788, de .iB20_.); 

J?~ ... ~02 ... 

Pensl.íes: 
~ 

neverte a em cujo goso esteve a viuva de T<1:0ias Barreto 
erp favor de seus filhos menores ... .(Projec~o n •. 770, 
de 1920.) Pag. 99., 

.De 300$ mensaes á viuva e filhos menores de Raymundo 
de Farias. Brito. (Projecto n., 7.51, de i920.) P.a.-
ginas-140, 291 ·e 396"' , · 

.A.o.s herdeiros dos que fallecerem em operações de gu.erra 
no estrangeiro. _(Proj~t.o n.. 778, de 1920.). Pa
ginas 583 e 656 •. 

J'.ovoamento do sólo com a colonização nacional e estrangeira., 
(Projecto n •. 758, de 192•0.) Pag. 97 • 

....... 
~remio de 50 ;000$ ao aviadQil' brasileiro Edú Chaves •. : c~:~:o

jectQ ;n._ 783, ~~ 19.2.Q.). Pags!. ~2 º ~7; ... 

\ 

.. ·-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 62 de 212 

INDI<m 

Professor adjunto nos Institutos de Ensino Superior: crêa. o 
Ioga;>. (Projecto n. 273 A, <le 1920.) .Pags. 281, 466, 
484, 634 e 672. 

Promoção . dos tres sub-ajudantes machínistas que não com
pletaram o tempo exigido pela lei n. 3. 634, qe 191ír, 
ao posto de segundos tenentes. (Proj ecto ri. 449 A. 
de 1920.) Pag. 278. 

Prorogativa àas actuaes leis orçamentarias e de f()rças de terra 
e mar para oe:cercicio de 192i. (Projecto n. ·575, de 
1920.) Pags. 639 e 656. 

Quadro dos funccíonarios do Arsen-al de Marinha· do Rio <le 
Janei.:·o: reorganiza. (Projecto n. 1-40, de 1919.) 
Pag .. 287. 

Relevação a Jeronymo José da Silva da responsabilidade pelos 
sell()s roubados da Collectoria de Curvello. (Projecto 
.n. 752, de 1920.) Pags. 251 e 453. 

~ Rep!esentação do Presidente da Camara: restabelece. (Prp
jecto 425 C, de 1920.) Pags. 150 e 395. 

Requerimentos: . 

. Do Sr. Deputado Francisco Valladares, da nomeação de 
uma Commissão -de 21 membros para .:>epresentar a 
Camara na chegada dos restos mortaes do Imperador 
D. Pedro II e <la Imperatnz D. Thereza Christina. 
Pag. 162. · 

Do Sr. Deputado Maurício de Lacerda, pa:-a a Commissão 
de Constituição e Justiça dizer sobre a constitucio
lidade da delegação feita ao Poder Executivo no pro
jecto de reforma dos Correios, contra os termos ex
pressos da Constituição. Pag. 184. 

Do mesmo Sr. Depu'tado, pa:-a a Commíisão de. Consti
tuição e Justiça dizer sobre a constitucionalidade do 
projeato que reforma a lei de promoções no Exer-
cito. Pag. 292. · · 

Do Sr. Deputado Carlos Maximiliano, de urgencia para a 
discussão e votação do projecto prorogando os o:ça
mentos da Despesa, Receita e leis de forças de terra 
e mar de 1920, para 1921. Pag. 639. 

Do :Sr. Deputado Joaquim Osorio. sobre a erécção dos 
monumentos aos cidadãos Deodoro <la Fonseca e Ben
jamin Constant. Pag. 66•0. 

Do Sr. J?eputado Ç,9sta Rego, de urgencia pa:-a. a dis
cussao e votaçao das emendas do. Senado ao projecto 
que fixa o subsidio e ajuda de custo dos Deputados 
e Senadores na. legislatura de 1921 a 1923-. Pag. 704. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 64 de 212 

INDICE 

Do Sr •. Deputa{fo Arnolfo Azevedo, de urgencia para a 
discussão e· votação das emendas do Senad1l ao pro
jecto que. regula a concessão de licença aos funccio
narios civis .e militares da União. Pag. 917. 

Do Sr. Deputado Antonio Nogueira, de u.:'gencia para a 
discussão e votação das emendas mantidas pelo Se
nado aos projectos de fixação das fDl'ças de terra e 
mar. Pag. 92'Ú'. 

Resolução n. 7, de 1920, da Camara dos Deputados, modifi-
. . cando disposições do .seu Regimento Interno. Pa-

gina 435. 

Sanatorios para tuberculosos: subvenciona com 60:000$ {)S 

tres primeiros estabelecidos no paiz, (Projecto nu
me:-o 270 A, de 1920.) Pag. 495. 

Secretaria de Justiça e N.egocios Interiores: re.organiza. (Pro
jecto n. · 662, de 1920.) Pag. 297. 

Serviços dos Correios: reorganiza. (Projécto -n. 774, de 1920.) 
Pags. 181, 338 e 354. 

Sessão solemne do encerramento da 3• sessão da 10• legisla
tura. Pag. 951. 

Soldos: 

Dos sobreviventes da -Retirada da Laguna: manda pagar 
pelas tabellas da lei n. 2. 290, de 19HJ. (Projecto nu
mero 787, de 1920.) Pag. 5'CY7. 

Vitalicio concedido ao Dr. Deocleciano· ·Pires Teixeira. 
(Proj.ecto n. 791, de 1920.) Pag .. 507. 

Subsidio e ajuda de. custo de Deputados e Senadores fixados 
para a legislatura de 1921 a ·1923. (Projecto nu
mero 320 D, de 1920.) Pags. 704 e 705. 

Synopse dos trabalhos da Camara durante o ~nno de 1920.) 
Pag. 945. 

Tahellas: 

A- Creditos abertos de 1 de janeiro de 1919 a i2 da 
abril de 1920 por conta do exercício de 1919 .. Pa
gina 903. 

B-Verbas orçamentarias para as quaes o Governo po
. derá abrir r.:edito supp1ementar no exercício de 1921. 

Pag. 915. 



Cà'nara dos OepliacJos • lm;:resso em 29100/2015 10:44 . Página 66 de 212 

' . 

IVUIÇJI .-

Tempo <ie serviço mandado contar: 

Do 1° tenente machinista reformado da Arm~da. Henrique 
Paulo Fernandes. (Projecto n. 709, de i92·o·.) Pa
ginas 277, 399 e 454., 

De Salvador Risso, gazista: da Central do Brasil . (Pr<l
jec,to n. •77·5, de 1920.) Pags . 300 e 639. 

Dos capitães de 1:::-agata que de.i:s:aram de ser graduados 
d esde setembro -de 1918. _(Projecto n . 46 A,.âe 1920.) 
.Pag. 490. 

Usinas de. fabricação <l~ ferro . Vide Isenção. 

Vencimentos -fixados : 

Dos cabineiros d~ Central do Brasil . (Projecto n. 769, 4e 
· 1920. ) Pag. 99. . 
Da ·Guarda Civil. (Projecto n. 413 ~ .de 1920.) Pags . iU, 

251 e 394. · 

Vcno de pezar pelo fallecimento do Senador Oetacilio de Oa-. 
mará •. Pag._ :ii7_.. . .. . __ _ . ...:. .~; .;.,. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

T rucelra sessão da aecima legisiatura do Congresso NaciGna\ 

PI'ilõf'.lDE:-;CIA f.lr.l sr; .. \TtTUUt C:OLJ,.\H.E~ :1-iOREin"L Jn YICE-PitF.
~ID 1:;:'\'I:J:: 

A';; ~.O horas •; : . .iO minulo::< •:ompareGeJU u~ ::íe:-; .. Arl.llUt' 
CQllarcs l\Iol'eira, ;Andr:.H.l0 Bezerra .. Juvenal Lamat·t itw. Octa
c.ilio rlr: Albuqucrque. Co;.;tn. Reg-o, Hodrigue;; :\la·chado. Antonio 
Nogueira, Souza Castro, Dionysio Bentes, Bento i'viir·auda. Pradu 
Lopes, Lyra Castro, Agrippino Ar.evedo, Armando Búrln.m.a,qui, 
Herminio Barroso, Thomar. llodrigues, Vicente Saboya, Osorio 
de Pa.iva, tFredel'ico Borgef', .[0:,;1~. •:\:n.;u~to, Alberto .\Iaranbüo, 
Osear Soares. Gervas'io .Fioravan.Le. Correia de IB'r·ilo. v\lexan
·drino du. Iloc•lm, J..lr•.reira, de Lyra, 1lac.twco ~Iendcf' .. Sealn·a Fi
l!w. Arlindc1 Ln0nc, .José ~laria. Haul Alvc~. Elpidio d•~ ·Mcs
quiLa. l~n3l'·nio Tour·.inlw. Leão V• ~lloso. ?1-Ianu~l .:'1-lon.iardinr, 
UciLÜt• (](' ~ouza. Sainpaio ·C:ot"t'i';a. j\' icatlOl' do :~·USI'LlllellLO. v~n
;;ruber l''illro. l)lanod llei~. •'rJif]lll.i~toeles dP. Almeida. -Buo.r·rlUf~ 
·de Nuzarr.U 1. V eriss imo de :\lclln.' .\lauriuio de L<wi·t·da. .Job•~ 
Gonçuln~:::. lh·rntlano {:csar:, .\no·u~Lo cln Lima. ~\.lhel'l.ino Drum
mond, :\latia _\faehado. ~ilw•ira .Ht·um. Fraue.ísco Valladarcs. 
Emilio .Jarclitn. Amm·ico .Lopr~. ~Ponà Figueiredo. Odilon dn 
t•\ndradP. Zol'oa~tro :AlYurPn;..:·a. Frarwis•:n Bressune .. rosíno d•] 
Aran.i o. ·tfausto Ferraz . .\IDr• ·ira Brandão, \Ya.ldom iro de :\Iag·a
Lhãr>s. Jayme Gomes. Vaz de .\lel!o. ~::arnillo 1Pratcs. EcL;ard da. 
Cunha. Carlos Gare.iu, 31ar.r.ol iuo Barrelo, Palmr ira Tli p per·, .José 
Lobo, Rodl'l;:;u~,; Alv<'s Filho. Carlos clr Campos. Axnolpho Aze
vedo. ~rvr•ri:l!lo l\larqur:o:. J'pr·eira Leite, Joiio Per·:wl .. ta. Eug·c:ni(o 
M\'tll••l'. Cd,;o .Bayma. :\1\·ar" Hapl.il't.n .. Joaquim O,;or·in, Ca.r!o::; 
;\laximil i ano. ('80) 
· O Sr. PreSidente --· A 1 iH La. ll•~ prcscn~·-a ae•;usa o cum-
p;.J.rccimenL0 de 80 ~rs. Deputado;:;, 

Abre-se a sessão. 
C. - Vol, :S:VI., ! -
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O Sr . Rodrigues Machado :scJ•cindo de 2• Scc?·ctm·io ) 
procede ti lt:itura da acttr da sc~::;ão diul'na de hcd•~, a qual 
t!, :-;r~nJ ub~erYa•;ôc::: , appruvada-

O Sr: Presidente -- Pussa-:;u á l •!iturn do expediente. 

O Sr . Juvenal Lamartiue (sert:úu.lo tlt: f" Sec1·eta1·io), pro
.ccJ.e a leitura do ::;eguinte 

J<:::XPEDIKN'l'E 
üffidc•s: 
Tre~ dt• ~ r . :~e~.:rclal'io uu ~cnado , de t7 do wrrente, 

enviunllt• ' '" :-;(•;:uinte~ pL"ojt:dos Llaquelht Casa do Congresso 
Xadoual 

ELJ UÍJla !':l.UOJo lJ::: Yl.'ltcilllelllo,; ojí)~ pret.Ol'C::i, CuraLlOl'C:> tle 
Urpl!:i•J ~ tle ltc:>.i c.!UlJ~ r: de .·\.u~en le:-; . Pt·omoton::; P ublü.:os c 
)Jron1radr•i: da ftt:ptiiJiien ua s eq;âL,· do .l)rb lr idu Fo:d~ra l. c 
t•::; dn~ and i tore~ clrJ T1· ihuuul Je {;on la;; . 

.-\nl ur izalld tr a aül'ir o <:t·edilo u o •ec;:;~at·Í !.> para pag:amentu 
tJ.: vo:w·inlt>JI I.Oi:. a •JUI: f i zera UJ jú:' ·•;:; JUJlt'·(;itJIIUI'Í OS da Ddc
;,:ada. l : i :;~;a ( l!O .\lJI<lZúllaS, llü periudl.t tJC (i de j ulho db l!)Qj a 
Ji:l tk \.•ttLulJro tk 1~m1 . .: r11 virt.uue da ,;.q uiparat;ão tla mcmm 
(!l'lt·;p.t:i:.t :'t d1~ llernamhuco riu t· •.il'crcltr Legi::;Jali vo n. 1. ü61, 
tio.- ~i d" j11n llo Ll1: HJ07. 

Hcgulando "" promoções nas rep:tr tit;ües d e F:JZ<.:tl:da. 
_\' Cormu i ::;~ão uc Fi nan!; as . 
Do IUt':>mo ·::- l'. e de ig·ual r.lal a. enviando a erneud Ll d u 

f' •· n ~\d• l ;i lll'OJ')o ~ i ,:iiü d ~·,-La Canwra nutorizanuo a. cons!.mcção 
d•: ullla l inha l Plcgnphiól. de Roueado$ á estação de Corumbú. 
llt> Estado ti e (ir>yaz. - A" ·C(Immi ::;~ão de F i ll<lll«:<J.S. 

D <llJ :õ d0 m c:o;lnt• ~~·. t: de i~nal data. communicaudo que 
o ~''I HVJn ar.lplon e Jt;:;:tn Llala ·•.:n,·lou (I ~~!.'q~ãu às see-uinlcs 
lJ l 'lll'O~i •.: iir:::; d ••,;tu Cama1·a: 

E:'l~ÜII'k-L~• · !H(n IHlJU ~~~ r:r)(lclta Jc l~XUOICS. 
lk .,:ulu ndct :1 ell ll'~ttln de t::-; lra n0dl·u.~ no tet• r iluriiJ nacio

nal. - l u b.•irada . 
E' lide) ·~ Úl':l .~niJ I ·e a Jllf':-;a at(, uilct·ior u ell!JCl'UijàiJ um 

projr.•clu dr.1 S1' - .'] uv•:nal Lamal'tiuc. 

K Jiúo e \·;to ·;, ÍllllH'iluiL· r)~ ~e;;; uiutc:; 

1'1\UJ Et.'TO~ 

Fi.J.·H " ,/fo,~p,• ;• t do .llilli:~J,: I'io ri (J Jh rr iulw. 1J11rf.l o r..c·~rcicio d11 
J!J·~ .t : r:om LJ((I'(;n:r rhL Commi~sti'' tlr: FiJWJ!!:lL:s suú·rç as 
c·m,:mlus ~l'J Scmrâo. 

Ao urcamenl.o dn i.\J.in islcri o da Mat•inha., pm·;~ o exerc"iuiu 
de 1U21, o SerrJ.do apresenlou vinlc c -rlua::; cmeudas. 
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&E5SÃO B)I 27 Dt DEZE~LSRO DE 1920 3 

De esfudo f.e i!o dns nw~mo~ v~_·r i t'il;a-:"•! que c .:;;;a 5 t'll t ~n
das a.l. le1~~m. :na ~u;,t maior pa 1.·t n, ao~ :;e1•vi~;n;; 1pM dependnn 
rl c<;:<•! lllllll "Lr~ ri n c;u_ja. t!l'fi uienciu :;ri :-'C l'ar;í scnLi , . . ~en~ iY r:l
mcJtf.e quandu foi' appan•lhadn <.:onfHJ'Ule -exi:-:t;r·n, as ueoe,;~í
t !a_de~ .de 111H pah: tuja tn l<t nm 1·il.ima fll'!:a por· mais dt~ sul.n 
nul l\ 1lnmeLros . 

:\. C;.ln l mis.~ã•J r·L·:::nl\'<'ll <w<.:eilal· luda;; a,.; e nll'tH!a :-. exco!
·]lluanuo '' "' -u:-;. ü. :!I · ~ :?2. qu f' don!m ."~·1· · I'••.ieil.acias· pela Ca
llHli'U. A ()JllCnda n. G augm,~nfa a v r~ 1·ba dn pe:-;:-:<.•al exl.rallr
tliuar in {lia Patr ornoria f! Di·QU'' Flue.l.uanle do At·:;;~nal d-e i\1a
rinha d'•J tlíu .cli.: ,l a·neiro. afim. d,; w:rccbt•rt:m os ;,u~smo.~ vr·n
ci!JICJ/.lvs . • ,/(tn('' n.~ /'Uil l:t; i Oilal'irlli do (fli!Jd l'(l COII'/1) Os (J;J;(l'(C

ol'f.lúr.or·iu:s . 
B,;l::t '!lllenda Íli1[HH·Ia f ' \· ide nlf'lrlt~ n lr• Bll'l 11111a t~qui pa r-al~:i •l 

Íl1ll).l'npr-ia ~·m um nT·t~a mt.·. ni. •J e. abrinclü a J·, ~,;T a ;;• ~J·a l lima ;~x
Cf:pf_; ü.n c.u.ias t:.nn;;'Cfp lf.'JWia::: po.t·n n;: eot' J·o.'ii pl iblieo."' n(i(l ~crá 
p o.:;sh·f.'l ·aquílal ar·. 

A nlllt' tHi a 11. ~I. ntamla •:h.lr a''" nl'f i-eiac.~ l(IW :"o.·n·ii·enl 
1111 E ."l.a<lii do 1!\'l·ar·anll ão · :W ~1" tlr~ au;; nwnl o -em :<cus Y-enei
me!lf o><. vanta-g·cm e;;t.a qu e gn,:atll n;; nff'iciae::- que ~-crve. ill 
nl) Amazona,;. Jlar·ú P Matl·o-Gro;:;:::o nos l.el'mos dD art . :\''. da 
l0i 11. 2 . .2~0. de 13 de' d~zembro dn'·l9•2o. · 

: ]';· llli :"fN ·a~s ig:na!ar que·as eonéliçõc;; de~ , ·ida no ;E.;;;,!ado 
dn 'ltu·anhãn nfln c\, pJ·.csJmtemente, eg11al ao,: demais- E~lad n::; 
d l.ado.... ontlP. oJ iú:-. ·a . v1r.la vac ha l'al.eando. 

rCnm· {iil"Ci(.M iguaf:;; l c l'iam OS OLficiat~::: (! 11e fm;:"-Cln ."t·!I'Y Í I ' 

nos tlf'm a i,.; E,;l.ado;; dn nort e. de fórma que. amanhã, f)!< ~o % 
"' '~ ef-'.lcnftc:·iam. poi >- " ·"PI.'Ol ~xtns allegatln,:: ~~riam M lllC:"IliM. 

A {•.mcnda n. 22 . •. ~ u.ma annmalia qlle "'' Yar. {lnx.crfar na 
ij1.ad .e- d.a nns.~a legj>:lat; 5,o que f.t'al:a rla apo;.:en f~d-ori a cln ,:: l'nn
cinnat· i o~. en~andn a t!Xcr·t~:"Cene. ia {Ir um a nnva ('.~pcc h.~ rl P- irl\'a~ 
I ido;. : 11s rl isJI~nswlns do prm.f.t1 , • 

:::.·,nwnfl'. a ]{'ilm·a da rcff"l'ida d:í a n í l i da i mp n~,;!'ãu •I n 
'1'"' r1~ e-onl Cll'N)lado,: f nrmal'iam uma ela;;," ~ n pn r· f f: JH'O\·o 
t·and'~~ pr•nle . ..;l n!" nu l'J'lldit'ieandn 1\rNiida:< ~):!·n:u•s pa1·a n"' n.tH~
r a l'io:< rin,.: oorriai,:: nr.ini:;t.er in,:., 

:\ Pnwnda n . l!l. q 11r foi ~r· í' I ' Íia Jwla G•1nmti;; . .:..fin Jnanda 
l'l' ... (ttbPlf'(':l'l' a:< ru r! nr·izat•ür ~,.; f.ll . rv. v. VI (' \'/1 th l -ar'l.. 7". rla 
li.' i n . 3.9Hf. d1' 5 dc~ úuwiJ·n de•. Ül~O r ""' ·ar!,:. R• f~ tl" c.l:t 
nle!~ma lflH'. 1k arcô nin c:nru e• fk;;lilwn /n da Ca·nHU'll ! J'U il ::it'l'l' l 'fl 
i ui c.•1-;ml uwnl c. · 

«fH. n nlil izn.J·- ,.:e • •I"" tl'an,.;Jl"l'lr•,.; .) p ;;!l J• •r·ra f\:tl'a 11 i'•~l·
vil'o df' t·ondu,c'.f'fí" !).,. IHI. ' l'('ar! rll'ia~ de• f'"l ll llto·rc· i". d f' \'f'·ndoJ n 
·:\l fn i:<ff~l·in (1;1 :!\ia r·inlia n•c·ollrc•J· an Tlll':-'"111'" Xa1· inr~al. rtenlr·u 
do p1·a:w ll';;al. n n'nda l itplitla tl t ~ t:ada Yia:;t ~nt . l'I~JHla q11~ . 11 
(im•P t'TlCI pncJ:t'rá. apr•l ir·.a 1·. al1r i nd• • ('t'f'll i,,., ~ en r·r·r~.,;pnnrle.r~r ~.~ s. 
·~nt "t' l' \'ic•o>.~ a t•ar~n d:~ i\1-ari·nlia, eumprrJuln t~rt l an an I ,lrr!
:;.l)tt r-o l'ai.et ;~ r!!-e.r:ipltu•a<,:ãt\ J'~~;:;rH•r l . i\'a C'll) ·Jivrn eS[)(~Cial, n 
r· emt~l l t'l' n., Cotlg·r'•'S:-''>. no fim llc cada amw, o ~ompclenLc 
lml:mrv. con1 lodos ns d~talhes; 
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n·. a rooJi7.ar ·Qua~squP.t' "ope-rac-ões. inclu~iY~ a. pcrmuia: 
ou a n·nda -em h a::: I a. publ ie;l. n(l t0do -ou em pal'l (', rclativa
ll)Cn ~e ao s lcrrcnD:> tlc Jn·opri r~dadc nacional em Al'ma~ã(), hclll 
~~-0mo no;; cl{)~ r·xt.ínct.o;o; an woam: d'a Bahia o <Jc Pernambuco 1: 
da an I íga Cnpi tania rln .Pm·l.o d~ Corumbá, -de mndo, ;;o:bre
IHCIO. n pcrmi1Jir nwlhr•;· in!'itallação ou provirneni,o de spr
"ÍC.:O=' qua~~ llf'l' au ribuid(Js ~\. adm.inistra\:-ão da ?l'la.rinna.: l\a 
hypoth{';:;(• de i-l~~~·em a.ppl ic:ados, n0~ termos de;;tc dispositivo, 
0:- te rreno;; dr. Arm:~eão . o G-overno Lwá iTts-t-allm· na ilha. dn 
Boqu cirfí.o Lodo~ {1:" :<r•tvi r; os adstriclo.s á Direet.or ia do Arma
m ento. O J)l'odnct('l. on <)S saldos resullant.cs f! (~. t.n.c:: opera
eõe.s. sr.rf:io I'l'CO)hidns uo Th<'i'Cltlro Kariona:l, c\('nlTCi (lo prazo 
]{'f!'al. TJndrnrln 0 G•weJ'nn ahrir crc.\itos. no lim ite ma~imo 
-da.~ somm:~s reco11lirlu.~. r>:lT·a o fim de executar a ml'lh<Jr in
«t.allaçãn on ~)ro \·imento a que se refere o final d'<t prjmeára 
parir~ dr~sla alinea. ::\o ca:-:o dr. permu.ta. os bens s-criío prévia
lnNll r; av;~tia rlm:, c o J·cspectivo te l'mo i'-Ol':Í puhlicaà-<J dumnto 
;!tl d ia;:, JincJr, o r: fltHlt~~ Ct'<Í lasrada a {)Scr.ip t.ura, se não 
f0r r•m an ·~!-i ni "-f r'rin ]('vada;: 0bjccr;:ões ou prof.e:-:t.os q11 e r.lcvem 
~r· r· I n111adr;" r·m l'nnt a. rq1 propo~t,a <ie maí:s eonYr.m ic ntc 
'~" l.ll~ar-,;ftn: 

. \'. :1. lr·un;;fr~ril· J'l<tt'a n G(lrJHJ de l\Iarin rlciJ·o;: •'l"" f r)g-t 1 inÜb"· 
l' f i1Jti':H·l af]{.,:; Tif'l.cionar;;. qne porventura 0 ·qui7..er cm; · 
. YL a YN1de1·. nwrlianl f' concurrencia publica. o mat.('ria.l 

•·•'Pll l adn imHil, int!u~i.vc navio~ julgados imprcs tavcis .. "-C-nd-o 
,.,.er,J hirln, no nr·azn legal. -o producto da venda ao T lleoouro. e 
pnrh•ndn o {~O\'l'I'JlCl- abrir c-r·edito!;. no l imite <las . <{Uanti as 
<l"-;;Í in ;·N·olhirla.!<. para U{'qnisir:;ão d~ material <l~tinado ao 
~''r\' i •;o da i'~ quadra_: 

YTL :\ revet· a;; 1 abcJJa.r.; flf' dia rias P. de a,ju<l-as> de custo 
rlo ExrrC'ito f' da. ,\r:nad--a. p n-ndo-ag em harmonia com a na
ltll'"zn rl;~ ;; fJmcr.ó)r•;; 1rchnica"-. commissões c ;;rrvi(:os dcscm
p0nh:vlll i-' p rl0s t'l!i'·P • !c 1.ivn~ officiar:r:. de modo qnc a vantagem:. 
11a t·a. n i'J'ir·iar~!' dr lerra . ~ mar·. {]e igual .paJent.r>. r>m fnncçÕP.S 
d" ··nlf'!!nria. irlf'nl ic-a. ri!>-Uitcn-i a:> mcgma<:. t:rnd n ••m Y::"'ta P.m 
r'-ada t·;\;;n a~ r:i.1 i i'irar.:0r> F- -rl e · ou.f.ra naf.m·r.r.n qtw ;V:J;; me~ mo::; 
r· rHJhf'l'Pnl pn!' ]f" i: 

:\!-~. R_n 0~ o fficitV.':'i f(I.J(' ) ·YC'l'Cf'lll fnnctiin dl' r.:ar~(l in
l wrr•nl f' :'t pa\.l'nf c nuti::: cl•:vada :,(, pcrr.('b f'l'iíll a l:!t'at ifi c.açã.o 

· rll' •·1w l.i'n! a a ::l'~nnda p:wf·e <l.o art.. 3~ dn. I f' i n. :!-. ~90. de 
·1 :1 r]P tl f'Z<'mhr ('l f!p 1 !HO (J :1) quando f orem prnyjt]•1>: nr:-~.5 ('!; 
('.3-r~n;; 1'111 .,-j t•tncle rlf' 11nrtari:t nn de~ignur;iio ~m aorclom 
r:l•1 ·cli:n>. 

~ '! : :'Ç•'nh11m (l fficial ])0dl'r<Í r~c ('11~r mai,.; rtl' tilllr\ n.j n rl:t. 
d•~ 1:;.ti<l ,-, rir~ 1111'1 E~l.ado para ontro nu rnraa a ~:n nit nl F~
rlr.·ral. nn llll'f'l\l{t ltlllln. !';:th·o .por lllOI.ivo rll' prnmor.ã o r. cmi-
!-'f: l!llf'nl I' tran!"fl'l'r:'ncia. . . . 

§ 2." ·:'ião hav"r:l :tjnda •.lr. ensto para. a lncal~rlarit ~ Õ!) E s
taclo do R.in, ptoximo ;,í. CapitaL a mcno~ de nm dw. de vwgcm 
por mar. 
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SESS.~ü El\1 27 DE. DEZEMBRO DG 1920 !:· 

Art. 9." Para a execução do -que dispõe o art. 43 9 dà 
lei n. 3.454, de .6 de janeiro de 19-18 (14), poderá. o Govérno 
abrir creditas até o maxinJ.o de •200: 0008, para custear as des
pesas de adaptação ou preparo dos terrenos a que se refere a 
aHudida autorização, no s·entido de auferir das operacões 
sobre -elles maiores vantagens ou lucros.~ ~ 

A emenda n. S, manda -estender aos professores do -ensino 
el-ementar, aos mestres· de •g.ymnastica e natação e de mu,:;ica 
d-a Escola de Aprendize~ Marinheiros rio P<1rá a;.: vantagcn;:.: 
do arL. /~" ,ckl. lei n. 2. 290, de 13 de dezP-mlJr.o de 10:Hll quf; 
assím seja: 

«Ü!l ot'ficiaes em serviço no~ E::-1 adús do Am:1:r.nna:<. ;J>a r·A 
e 1\JaLt.o-Gr-os:;o g-osarão du quótu addicional dü •211 <;;, do J·•~,;
r•ectivo vcncin1t>nt.o, c:rbendo ao;; que- servil·em nn '.l't·r·eíl.tll'iP 
-do Acre a til! 25 'lo so'hre O>; Reus vencimento;;. E.~Las quntn.~ 
não seriio comput3da-s. ern ltypnt.lwsc all-;·mna, 'f'u1·;t o ~~akuli.l 
da refol'ma ou qualc1uet· ouLro effeit.o. » 

As emendas do Scna-rl·o augmcnJam í:n:a1 ivamr•Jlfe (~llt 
286: ?-1.0$ ai; verbas scg-u intn::;: 

v~}rba .2"' 
V·erba. 5"' 
Verba 7a 
Vflrba 9a 

. · ....... ·: - ........ ., ... 

.............. -.,., -:- ...... 

...... "' .. e I • • •• ,. -'<' O ..... 

........................ 

Total .............. . 

. 17: -HJ().~(J()il 
16G:680$00fl 

86:fí60$000 
-1·'5 :600$000 

236:2-10$000 

No pJ·ojecto da. Camara .o :-:;enado FP-dt~ral tiiminniu ns 
s-eg-ninlcs verbas :no total de 7-'d :SOO$ a~sim discriminado: 

Verba s• .................. . 
·verba 1'3," ................... . 

200-:000$()-00 
511 :800$000 

H1:800S000 

E~se& informes assignalam o empenho que prendeu a fa
ctura desse or(iamento nas· duas casas do Congres~o 

Sala das Commissõe"'- 27 de dez.e.mbro rte 19:!0. - CarT..w 
de r.ampoY. Relator. - Cindnato Bm.f!a. - Pncht?co Men_d,·-~
- L. COJ'1'1~11- rfp B1•ito. - Antowio Carlos. - r.arlns 3/axrmr 
liann. - Rawi7•o BNt(fa. - SoitZO. Castro. - C·Jl.w Royma .. 

N. H:9 E - ~ 920 

rixa a l'es-peza do M·: .dstet'io da Vü·ção e Obra~ ~:lblil:a~. para 
o c::tercicio de 1921; com. parece-. .ia Comcnssa:1 de l'mall
ças sobre as emendas do Senado. 

Volta. n~sta hora prementt>. do Senado á Camara, o or
~.amento Ja Viar_:ão G Obras Publicas, com grande numer9 de 
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·cmMdas, Jogien -iuü.UJ'al, -e~pcwadn. wllaboraf~o díl« ~r-.. SP~ 
nadol'c;; no mni» imporlnnl r ílD3 nossos Ol'çamentos ctc dP.~· 
pen _ . 

Examinada~ t~~sai; <>m<'nda~. de eonjuncto, ell:u. rcpre~ 
sentam. lodaR <~lias, qua;.i sem nxccp(;ão, medidas de interesse 
~publico, úxccllNttr.nh~nl.,• r,.:t.ndndn~ nnf(tw.lh Ca;;a iló Gon
grr.880 pf!lo hri lh:m!<' r.:>piril.o Jo probidoso Sena.dol' Soart;..." 
doi; ~anlo", rmjo::; i~sernpulo» em matoria de díTíheiJ·os publi
cas 1' .sn:-~ appl ;,~rtrão siin <:vnlwcidos de toei a a Na'-'i\0; :rpíÍ;; 
.uma vida d-e ma i f; J.,~ ·:?{) :mnos {i-1' pn.dam-r.nf{) . . 

Podin. n. camuru Yotat· ~~ste DrMmento sem ~xclusão de 
nma cm<:!nda; hcmolog:mdo todo o -trabalho do Senado, 8em 
re<'-ein, porque a s moclídas cons\gnndn.s nus P.mepdas são dP. 
molde a mererer o nosso voto-

E niío no~ dnriamos ao trabalho de aconselha:r a rejei<}ão 
d-e a:lgumn-s, -s:i nãn' Hves-3f)JnOi' il1~ a-I.I.Pn~lor a t•nns-idel'flf~~li:O-" d~· 
oppmtnniclnlie de medidn.'l nell:ls contidas, e de não commC\t.-
1.er :l in,iusUc:n de não acceiLnr iniciativas de De-putados e con
corclnr rom a" do!'. Senador('~ (~m mat.f:>-ria <!P. providcn~ias i so-
\:\rla~ -~nlm:· Correios. · 

O Sen::td<t agiu mnit.o llt~m vofancto como fez. A Camarn, 
pm·,:m, i't-~·,sin nH lvn. nt i,~ntac_:r" ' ,, í\l've manJei-a ncsfP nltimo 
1u1·nn do nrl'nmrnlo. 

R' .1 urÍiea. r·aziin (hW •liW Vt\l_lat:i. o (Jr'<anv~nf n àqnP.IIn 
Cn~:t du Congt'f'.s:;o . 

Ace~itn.mo~ todas a~ emendas que são autorizar.ões par~ 
olll'ns de viac;:.ão r> q\w no tlrc; .. nmento Yão figurar como arLi
).!'n;.; f'~PN~_i n.e.o:;. 

,\o GO\'Prno ,nnhf\rú . .inlg-:w da o-çrport.unidade :dn c~e-; 
l'lH:iin dn l.nr ;: fl\wa:=; (~ :-;l n<> fizl!l.' sem ter rer.ursos para nxP.
~"lll.:ü-n.~ cahN·-llle-hn n J•(lsponsnbi lidnde. do de{icit ()Ue isgo 
d•*•r·minnr. 

r:m:-t W7. qtll" foi rrf'ndo n impn.~tn de \'inr.-ão ~~ natnN1.1 
(lllf" ;'\>" nJwa.'< til' Yi:'l•_:fio I f'n l! :Hn ps•rfl"rPnl'ttl ~obrf' rmll'n«. 

~:in ar r-r ilnmM M f'menda:-: flandn ::n.üori?.ar.rto ou ma n
r1nnçln (·t·rnr· lngl'!rP~ d,. c:u·t r-iros. ,, on lros no:=: r.ol'rrin~. por
flll'' lt•mns Wl!ncl(l rnn tr:t !ocins a~ inicialh·n~ isolada-~ n~s!-:P 
:"4'1\!i•!ll, prr•íPl'inr_ln 11mn r·rmnrll"fnc::in ~Pral rl() ;:;rrviro flp (~01'
r·r•in;:.. 

O nr.-,amPn!n rln Viariio :=;nhin <in C.nmaJ•:t rom n~ ~rgqin-
i r ;; cifra.s": · -

Despezn, ouro .. 
Despeza, papel • . .. ... , -:. .. .. ..... .. . 

14.416:583$712 
268 .,793: i.40$7.77. 
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A propn~t a rlo Governo era: 

\ 
t 

.., . 
Df';:;pm~a. ouro . . . . . . . ........•••••• 
Dr;:;w·~:a, prtf11'l . . . • . • . .....•....... 

. . 14.698:5411$452 
. 281.525:615$503 

I\Jo hwl ui do." 2:3.000 :ôOOIJ; tl·~ gratificnrõt's provhwrias. 
Paea n v íarfio r.~I'N'a a l)rüpostu foi r·~ctnzida pela Ca

n~m rl0 5.AHi:DOO.'f>úOO. 

O ~Nw.rln flevolYe o orr,amento rom a~ ::;rguint.rs aite
rar0r>.-:: 
:'\:1 H~rba ohras noY:~s (]r> Yia'r;ão. diminui-

cão d.. . . . .................. . I 

PnPIM. Rio,; r Cunnes, diminnirla de ..... . 
Ag;na.~ (],) Di;,trirff.l Federal . . . . . . . . . . . . *· 
F:;; irada de F••l't'o. de Th•~eezopoU;; ...... . 

J H.7&4:700$000 
2. 11.?: 000$000 
:! :000:000%000 
[.(Jú0:000$000 

~oror•::te . . . . . . . ................ . 
Orstr dt~ ~Iin~s . . . . . ; ............... . 
Tf'lrg'l.·apho . . . • . . . . · ...............• 
<> n lt·a 1 do BrfL~ il . . . . . .............. . 

R~clnr.t,:ãc, de .-le;:;peza. }i:vrwl •.. ~ .... 

No nl'l. ·t·' d•• m·<·rmlPnto fOJ'am frito" 
gm•:nto~;: · 

CentraL rlo nra;.;il :. . . . ............ · ... . 
Por·r.n,.:. Uio.s r. C:mar>s . . . .............. . 
Corroi o» . . . . . . . . . .................. . 
llluminnr~1() dn Di,o;!rietn 'Ffldernl ........ . 
Estrada -clt'. M<H.;~or·ó • . . .......•......•.. 
Sr.rvico nrrolog;ico . . . . . ............... . 
Te!r~grnpho,o; •

1
• • • • • • ••••••••••••••••••• 

Cnrla. Gfll'::tl . . . . .. ................... . 

Ang:mrn!o dC' n('Sj)í'ZR. pnprl ....•.. ' •• 

3. 000:000-$000 
200:000$000 
·'189: Hl0$000 

16:200$000 

2:?..60~:!1!)0$000 

ns seg-uintes au-

12:000$000 
50:000$000 

250:000$000 
3:860!!\000 

·J • 500 :ü00$1100 
134:000$000 
6os:soo;;;ooo 
~00:000*000 

2.758 :·HWWOO 

Dando o bnl:mçn vemo~ que orçamento cb Yi:-u;fin YoHa 
do Senado com a r·edtJr.t\ão d•~ ·t !l. E1'1:1 :H~0$000. 

1'\a pat·f.e· r•ur·,_, f •·mn~· n T'I'IÍ\tet::1n d•~ GO :000$000. 

~alvo l'rro ou mni:-;~iio. 

V••m d•' moldr- n•1l!'l1' qnr a pl'ínclpnl rNinc~:iío feitn pelo 
~rnadn l'•)i 11:1 vin1.:[io fnJ·Pn. que sn1'1't'l~ll n~ ~~·~uint··~ rcdu
(•,·õr~ ~ 

Hatnl'i1.~ a Sn1Jrn! 
C.::.. Luiz !L r;,;x ias 
Piauhy ..••.. 

1..000:000$000 
500:000~000 

1.000:000SOOO 
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I 

Ca5azcii·a;:; . . . . . . . .................•..•. 
Petrolina . . . . . . . ..................... . 
Monteclaros . . . . . . . .................. . 
l\{ogy e Norte . . . . . ...................• • 
Ponte de Pirapora . . . .............•..•. 
Rio Grande do Norte· . . . . . .........• . ... 
Rio do Peixe . . . . . . . ...... . .... . .....•• 
Arangaguá e Urussanga • . . . . ...... •...• 
Ponte Nova . . . . ... . . .... . ...... . ..•..• 
1\lossoró . . . . . . . . . . . . ....... . •.... . . . • 

Reducção geeaJ 

500:000$000 
i. 7!)0 :000$000 
i. 000:000$000 
2.000:000$000 
1.000:000$000 
1.050:000$000 
1. 000:000$000 
1.000:000$000 

800:000$000 
1.500:000$000 

. 14.050:000$000 

. . Desla J•cduc~:ão, nu !'la .disenssão no Senado, tiveram m~ 
Jlhor sorte a Estruda de Mossoró que ficou com os :1.500:000$ 
e a de Pelrolina ~ a de Pelrol1na a Therezina, qne não só nãü. 
foi rl;'duzida. como !1'\'e um aug-mento -para -L 300:0ü0$000. 

São estas as ligeiras informações que podemos dar dest~ 
Or()amento nesta ultima hora d0 sessão legislativa. 

N. 1 

Na verba 2•. COJ-reio~ .. torri.ia-se a consignação de r6is 
GO :000$, c!Hstinada. aos corroiog ambulantes. elevando-a para. 
150 :000~, afim de qnc possam sei· attendidos convenicnt.l!
ment•l os servi•;o;; rif'< correios ambulantes nos Estados d~ Síi.o 
Panlo e dn Rio. iniciado>; os do Rio Grande do Sul. do. Bahi:t 
.=. rte .. \Jagóü~. ~1tf\ o Rio Grande 1lo ::'-/orte. l)omo os de agentes 
cmharendPs no Amnzoi1as. 

A f:o mmis:=:ão ~ll~eeit.a :J: ~~m e.nda·, que •' correr.tiva, poi ~. 
pelo impre:;so lWlo .qual fo-i Y()t:ado o ot·•:an1ent.u 11>1 Camat·a, 
com:l:n·:.un ·t:,o :úUO$ .. 11:ío GO :000$000 

N. 2 

1'/a. vct·l,a 2• - -.Correio~, accresceuL.c-se: 
50:000$, ou1·o. para acquisiQão de sellos e om.ras for

mulas de franquia no 8stl'angeiro: augmentada da referida. 
quantia a somma. das despezas em ouro calculadas para a 
respectiva verba. 
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Parecer 

A emenda é da Commissão >de Finança-s do Senado1 e prevê 
a t ompra de sellos no estrangeiro. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 3 

Augmente-.se na verba 2.' - Co.J:'reios - as seguinLr..:; 
quantias: 1 :800$ e 1 :350$ como accrescimo respectivamente 
dos vencimentos ::wtuaes da agente e da ajudante da. Agencia 
Postal da praca 15 de Novembro. 

Parr1cer 

Esta ~mendu. •': do Senador Fernando Mendes. 
Não é possivel -dar .:l. ella o nosso assentimen.Lo. uma. vex 

que temos negado taes :providencüts isolada-s a. Deputados, 
que tiveram idcntica iniciativa. 

N. 4 

No ar~igo, verba 3", accrescente-se: 
200:000$000 para o serviço de determinações de posições 

geographicas e subsidio para organização da carta geral <la 
Republicu, commcmorativa do Centenario da Independencia. 

A emenda é da Commissão de .Fíuanças do Seua:do. 
E' de utilidade. Póde .ser acccita. 

N. 5 

No art. 1•, verba 3 .. , accrescente-se nesta a quantia. de 
608:800$ para o seguinte pessoal _dos Districtos Teley;ra
:phicos: 

50 telegraphistas de 4" c!asse, a 4 :000$ .... 
80 telegraphistas de 5• classe, diaria de S$ .. 
80 auxiliares de estações, diaria de 6$ ..... 

Total. ...........•...•........•• 

200:000$000 
233:600$000 
175:200$000 

608:800$000 

·A emenda é dn. Commissão de Finano~s do Senado e des
tina-se .a melhorar o scr\·ir:o peno~o do Telegra.pho, muito 
sobrecarregado. 

P(lde ser acr.eita . 
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· ~a vr:rha 3& do ar r.. 1", ãecr~sc~nte-se: 
Aúgm~nlada de ·t :!:'.00$ para o t;estahE:!l~r:imenlo di• um 

ca·r·tr~i r·o Pm V i •.:o;;n, no Esta do de ?lfina::;. 

:\' vi:":ln dn· nec:r~ ~:>ida.d~ f!C' :\ul.or-j taçãu ge!'al_ pa t·a n. t·e
J'nrma do ,.:r-t·\'ii;o dos Cnrl'eio~. e::;t a cmendn. d~vr: ser l'~.i eilada, 
v;~t n t 1· 1· f!. ( :amar:t .se !Jeg-a-àn·. at.é agm·u , ;;y:;;! PJ)'t:tl i_;; :~ntert! ~', :i 

ll~!!isl:n· "' 'lll·f· ,:n~1:.:; i~nlo:HlM como este. 

N ... 
• I 

Rcdij<1=-~e por est.a fórma a ·seguint.e ver-ba: 
3" - «'l'el-egTaphOsl> - Augroent.ada <.I e 1. 057:000$00.1. 

Tlllf,nl, .c;c nd<l: 100 :•0{)0$, ~ra. mem.a-geiros; 12 : 000~, pal'1l. ~e~
ventes {]e -estaçõe: 25:0008. para. r.:rpediente, força. luz, ele.; 
1 no :000!';;, -para alug-e.ic:. <Je. easa.s. -etc.; 8:0005, para .:.;-a n~ 
pnrt.e, s~gm·o. •'l.c . ; 35 :000~ , para matr:-ri~l com fm~muJ.as im · 
iJ!'"'"sa."; 2t0 :OOM, l}:tl'a. e.(ll"'-<>Fn·vaçãl"l e tran!';f<lr-ma~ão de ev
-~f.rogenr..os, ;;:.endo: i O :0008. par~ p~::.oa1 e :10:000$, .par\\ nKt
·,:.Cl'ia.l: 27.: tl00fi:. ·par.a ajuda" dn custo e. v::mtagens dos à l' li · 
~os 42i , ~ff'.; ~ 730 :0(!0$, p:tl'a mPlhnramentos de linhas •! 

estações e <l·ist.rir..t.o;:: u~legr-aphif.o:;:. pessoa-l ·e maN:~ri:t l . 
lJirnl·nn irlf! dr 25ô :78ô~ô06. o-uro, :;endn: 4 :5!14$4.4/f, p a,'·• 
: ;1bvenção a im;tituic;õ~ in t.crnacionae.; e -152 :222S222. :pa ~· < 
;::lhvC>nc;ãn ao cabo flu·..-ia.l <I\\ AmRz/Jna~, "!Ue passam para ;~ 
·:e.rba .P. c 1•00 :000$. para acquisiçã.o rle material estr:.t'• 
~eiro. Dimimlidn aind·a dP. S69 :600~. pa.p~l. sendo: 600 :000•~
'i.)nr i~>r sido rednzido dPc;;.,.~n. impol.'lancia o cred·itü d-estina•:!·\ 
an mw! erial ·do distrie-fo radio!f,elel!l'aphico do Amnzon~.,.,: 
1 R :000!3. pr1a .~ iJppre;;sãn rlo r;-rrgo :de vice-dir~r.t.or da Re:p..'l -:-
Uc:ão dos Telr.gr.:1rho~; HlO :000~. ~m -con;;t:rncr:-:10 e eonclu~=:b 
(!P nova~ linnas : 50 :1Q{ln~. <'·m ::rrn.t.ific·a~~~s ar!·rli~innnf's. e!c.: 
1,0 :ooo~ . em r.ommíssão ii ro Jinh";; e'-trii.te~icns. etc .. ocsso;"J.l: 
por terPm ~ido re<lmirJn-;;: de iguaC's imp'ortancias os éredit-•><; 
r~spectivos; IH : ôOO::;, Pm ~n::~r.das-fin:o: <t 2 :?00~, por ter h:! 
·.·ido r Pdncção d~ 28 ;nmrd'éls-no.g, 

Augnren~tQda nindil -dP 500:000$, papPI. pnrn. con&l ruc~i'í~:a 
i!l' linhn·~ klPg-raphicns. inclusive a" p.reYi~.a!'- nas lei~ nlt . 
n~ero~ :l.~l91, e -U!.íO. de 5 e 13 de jane-iro de 1920. 

Somma: 300 :000·~- onrn. P. 25. S21 :875~000. 

PM'CI.'f'l' 

.\ Commi~;;;tn dr. Finnnc:a:: nada rem ::1 oppür :í P.mcnda. 
f1l1•1 ~~ c~a Ctm1mi:;;.:;;n de Fínnn<;::~s --~io S;,>nndo i: reduz dQ:opez-a. 
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Ns. 8-!> 

A' vrrbn. 3" <zTelegrapll03i> - Off'icinu meea·ruca o us1e>1 
~ :~~ lt·1i1~a; sub~l.i1 ua-.~(· rwla ~·~;;ru in h· t abella relaUva :í. me-~ 
ma o1'1'ieina: 

1 c·lu~r,, de ofi'ícína. • • • • ..•.••..•••...• 
r. ollicJa;~.s n :i :-10~}5:\ . . .. . . .. ........... . 
~ OfJ(>t~ue!o~ dp i;t elft~~i-. a. ·í:SOU* ............. .. 

~o op•~J"U['io,;; d1• 2~ c.ln:::;;e a -~ :.200$ ...•••.•.. 
~c; I.Jpet·ar!D·" Llc J" r·l:t~i-:C a :; :l)O'Ü:f. •••••••••• 
~ 6 operar'Jü.~ ,JI' -~~ i:las;;,~ a :: ;11:00-~ ....•.••.• 
• () apl'r.ndiz, ~s (düu•ia ~u· 5:l;} ......•.....• 

ü ~;n·enfp,; (dial'i'a nl1: 5~; ........... . 

\J:G00$0'0-il 
~2: -100$000 
::lS :-'I00800l· 
·l.2 :.000~001~ 
51 :G00$0<;·, 
.j s: 000$001 ~ 
H :-100$00!1 
1 O :95ü!):OO~J 

,\ r•m•'n•h (• tt,, S~'n:ülor Odní~-ilin rlP Camar:'~ r 11'\'r. o 
si:~Uilll•· ['nf·l't·•'l' da Cum~Hi,;::;ãn ,)1! Fitf;lnc:n~ dn ~r·nado: 

«A Commi~:;;ão .:-u;rr•ila n ,,m,~n,b. Qlli' niio I t•ar(L nugmr>nto 
ele de~pr·:.-.a. dr.sdf· q rw "~' tor·no• pffl'Cl iva u :;niJfll'l~;::;ii" do 
ear·gn dn a,imhutl.t• dl· ol'l'il:inu. c[lll' niir, ;;,;i(( lJi'l'l•nchir!o pol' 
um f'ml•r•egado r.·ff,>r·iiYü.» 

·A J.!n. Camara opi n;t dl'.-::fnww:wrl mentP. pm· não l Pr rxa
ela inl'ur·IMH::Io :<•.1!>1·•· · ú. ui ilicladP P opprwlnnirlade da ~'!lli'nrl:f. 

N. 10 

Ye1·ba G' - E5tradas d·~ Ferro Fc~i:eraes: 
J. Estr·~Ju dr. Fer·rn Cr.nt:J•al de' Bra~il - Prssoal - P[·i

S:rtí·ira Jivi.são - Tnt1•ndl'n<;ia: 

OnJe ~r ~~~: um ajudant,, dr, in(~nd.f>nlr. 1íJ::;OO$. !Pí!l-">r> 
um ajutlanlP {!,• intr.nf!Pnlr•, 1:'! :00().~000 . 

.:\u. nwo;;rn:t "'~-J·bn ~~ díYi;:ii-o. OJLJe B'' lt•: Dh·t>.;iüt'ia. 1!'~3 
:m~tlím·c·;; de g-abinr.l~. 10:800$ .. [f'ia-sr. dou;: a:1xilit1J'í''i •:i·· 
;.::Jbinr•te. 7 :~OL~fl'()O. . 

. r-:~tn. r~nwnda rni a:';:;im jn;:[ i l'ir::vln. no SPnaflo. j)I']O Se
llfld<•i' Y•·-~plll:io dr~ ;\brl'u: 

«.\. ra1.ão (~,;~:oe nngmrnt.<J ba3f'ia-;;e no rarto dP ~Pr n ajn
danl'• ,J,l irl:Lenrh•nh" ü :;:ru snh;:;lilulo r· t('!' r-~~pomabí.Jidarle 
0•!lli\'::J.len!i• á Jo int0ndrnt~·. pN·cPhr>ndo. ·1'l:n Pmfan!l o. nwno;; 
da llwl:lll•: do;; \'em iml'n lo~ Uf'Sif'. qUI' ganha. :22 :800~00<1. 
Ae(·t'r.>ce. ainda. t•~t· ;;ido o lnt.:-ndent.; augmenLac!o em ,;;eus 
vrmcimento;:; em 1918. de mais íOn.~ mrn"af'.S, ou sejam r(:i" 
4 :800S annuaee. · 
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A SUppressão d e um auxilia[' de gabinete da direcloria e 
devido a .iu'lg.ar ·o -dil'ector da Cen:lra:l d-esnecessa.rio •O moomo 
auxiliar-, tanto assim que se acha vago, ha um ann-o, o r ef e
rido .cargo. pois são trP.s os auxiliares, com a gratificação 
men6al, caca um, de 300$000. » . 

A Commissão acceit.a a emenda, por ter a Comm1ssão de 
Finan~as do Senado ouvido o Governo c este julgado util esta 
substituição ode 1X-'SS<lal. 

N. 11 

·Ao n. 1 ii'l verha 6~ do ~rt . 1" · (E~t:ra.::lil de ~·erro Cen-
·ir!ll) .ac.,;::-escente-se, in-{i:r.e: · 

~serc0o o c: wncimen!Lo.s dos arm.az·eni;:;f.a~ de 1" c 2• clas
se.~ da Cr.fi'ir3.1! os IIlic:.mos .qn<~ -o..; flc.,s a~r.T!r.•~=. c~;;r:ripturarios 
e :t.elP.graphistns de ig-ual cat!e:;,··eia da. m.~,ma f!Hrada.;, 

El.e'V-.e-">e a vc.:rba -- Pe:;.s~a: .:..::- .~c mai~ 45 :IJOcl$. elevan
..:'o-:sP- ig.wl menLe :1 90. ·598:8~:?$. ·:l tolil l , em vez rte l'éis 
~·O. 5;')3: 8521;000. 

·.;.,:. administr&ção informa que é uma equiparação injusta. 
~,. por is.so, a Cou1missão de Finaneas não ucceit.a .a emenda. 

N. 13 

A' verba G• - E~l:n-dG d e Ferro Ce-n-t:l'al do Bra:~i: -: 
Dir.ec.t-oria : 

Supp1 ima-se um Jogar de auxmar d e gahint>f e do dire-
ttor 3:60 l$000. 

A' m:e~na V·e.rha - Sec·retaria: 
Suppri:ma-se um !ogar de official, 9 :QDIO$C00. 
A' mesma ve.rba - Secretaria: 
I nclua-se o l3eguilllt:e : 

Fm sub-.see.t·~l.UI'io, i O :200$000. 

Pnreccr 

EsLn. emen.in. foi n.ss im jusl.ificadrt J)r.lo Sennrlol' Sonr~s 
dos Santo:; ao l'dat.al-a no Scnad,o: 

«A hoa. ordr>m .-]o !';flrvir:o na DirectMia Ge:·al da E strada 
dP. Fr.1-ro C~>ni:·ü l <ln Brnsil. ennformf\ l'Cclamac;.ão feita de
pois de votado n orc:ament.o ela Viação pela Camat·a dos Depu
tados, aconselh<t n appl'ovaç5o da medida pl'oposta na cmend:i. 
~-;;Jpra, com n ~mppt•essã.o dos -lo.g-:u·-es •JrC'lla indicados. 1.1m dos 
quaes já, não eM~ provido. · · 
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SESS.\0 EM 27 DE DEZE~ffiRO ··DE 1920 i3 ' .. 

Pelo parl;!cf.:'.r dado i"t CllH.•nda n. 1, haverá, s i esla fô~· 
a.)tH'OVdda. uma rcduceão de i :SOO!i\. Yisando a prcsent, >. 
t;m"enda. substituir um Jogar de 1 ~ offícial da E 5t,raca. que (; 
;J(> · 9 :000'$, pe~o de sub-secretario, eom .os Ycncimcnt.os O•! 
10':200$, o c::<.:c~ssv que e$\.a a lteração prod-uz, qu e é de réb 
:1 :200$, não pesará. no orçamento com a supp!'cssào do auxiliar 
~-e gabiue~c, mesmo ap.pro:vada .a -emenda n. 1. Não haYerá, 
portanto, augmenlo de despezas, si for aproveitado no Ioga : 
(:<.' sub- secretario um dos actuaes officiaes da CentraL 

E, como o director desta esL.rada está de accôrdo com a 
::;ubstituição, infoi·mando favoravelm:-Jntc, a ~ommissão accci
t,a a emendal> . 

A Commis-.rro de Finanças da Camara cst(~ de accOrdo e 
aconse~ho sua r:pprovação· .. 

N. 14 

Reduza- se a. som.ma dias ocl-espczas 41o n . I da. vee1Ja tfi'. 
:. 1.1. 87 4~700, papel, de a-ecurdo com ~Hi morhfi(;n.çõrs C·On
,,l.anles do quadro junto : 

E. d e F e.rro d·e S. Luiz tt Caxias, em vez de· r é:: 
2. 500:000$, diga-se 2 . OOG :000$000. 

E. <!.e Ferro Cen:tra.l do Piauhy, em vez de 2. oao: 000~. 
da pr{}po.sta, di.ga--se, 1. OO(}: 000$0 00. 

E. dle Ferr.o pa.ra Cajazeí-ra.s, em vez de 2:000 : 0'00$, d!
;;a-se, 500:000$000. . 

E. de F erro Petrolina a Therezina. em vez de ré~-s 
~ :000 :00()$, dliga-:se, 1. 700 :OOO.llOOO. 

E. de F erro de Goy.az, em vez d-e 600:000$, d- apr.opo.sta., 
1-iga-se, 1 . 200 :'000$. 

Pro-longamento da E. de F: -de Baturité a Soba:a·l, em ·vez 
(l e 2 . 000:0008, diga-se. 1. 000:000$000. 

Ra-ma-l d e l\i~mt.es Claros em vez d-e 2 . 000•: 000$, di ô"tl.-~'3 
•. 000:000$000 . 

Duplicação d>(L linha <la C~ntral do Bra·sil. l).núrc .Mog-y P 

::X·ode, .·em vez d()IS 4 .'000 :000~, consig-na·dos na prCiposl,a, d.ig·(l.·· 
~e: 2 .000:000$000. 

E ·s11l'ada d-e Fe1·ro -do mo (JI'andc do Xo:r:lc. em vez de 
1 • 950 :00'(}$, co.n~ i.gna'li-os na prop0sta, di-ga-se: 1. 050 :OüÓ$00C. 

L inha da Barra Bon:i·t a. c Rio -do Peixe e prolongamen~o 
-c! o ramal ·de Ou.r.inho:s, e_m v-ez d e ·2. 000:000$, diga .... ~'e': 
1 . 00 o :1()()0$000 . . 

Linha de Arara:nguá e Uruss·anga, -em vez d:c 2. 000$0005. 
o i.g:a-s~: 1 . 000 :ú'00$000 . 

. Sup.prim.am-se -as (;Onsig·n.a(;õel;' parn a conclu-s.1o à:J 
r~nf,e dQ rio S. ;J!rand,;co I''Dl .Pi-r.a:p•ora, para a co:nst.ruc ção 
co ramarl de Marw.nna. .n. PonLc Nova <'· d.a. IDsl.l'acl!a de F err •. • 
MoSS01rü. resp-ecth:aml}n:[.~. 7t::l:S oimport::~.ndM d•c 1. 000 :000~~ 
<i e 800 :-IJOO-$ c Q:o i . 500 :000${)00 • 

.... 
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N'O n. IV" da mesma verb-a lü• e ii'eferente ás obras n')
•. u~ da Cent.ral, façam-se. f.ambem redu.ccões !11-a-s segui-nt.as 
.::ul.J-l'up·L'i{;a;s : 

Melhoramentó-s da linha, C't'C ., em vei de i .5UU :000~, lli
~a-·~e: J. 200 :OQo0'$000. 

l\Iclhoramcn;iQ.s ><la.::; ufficinas d·e Engenho ·de Dcn:~ro (~' 
· <:.\ereic.io), ·em vc7. -de. 70U: úQO:;;, diga-se: 500 :000$()00. 

Concl-usão -do:; me.llroramentos das officina:s do Norte, eaJ 
·':·cz uc 500 :000$, .uig.a-se: aoo :000$000. 

• i 

A !'.llii~UÜa ,; •.la L:t.l011l1i,;,;'io tk Ftlli.lll(:·U::; üo s~tlaJo, e vh>a 
cTUUY.ir.dcspcz:.l. 11a <.~.vull.a•l'a imporLane ia de J4.7S'l:700$000 . 

A Commi~sâo de Finançi.l:; (la ·Cam;n·a 11nda Lcm a oppo1'. 

N. i5 

Ac1; t·cscen.f;e-:-se ao nr·L. 3": 

~:\ dt'...<;[}Bnder .af.é 1 . . 00.0:000$ com o prolüp.gameuto do 
1 ;uoal <lc Ibar,uTussú . . da Est.rada de Feno Cenka:l 4o Brasil 
pura Angra dos Reis.> 

Parecer 

Esta emenda foi apresenla<la no Sena<lo com a seguintl} 
f (•tma: 

«Prolon:iam~nto do ramal de. Itacurussá. o:n E strada Je 
F~t·ro Central do Br.asil, para Angra dos Reis, 2.000 :000$000. 

F-rancisco Sá. - Jlodesto Leal., 
E assim foi justifica-da: 

«Obt•a, h a annos ini-oin.da. , nenhu ma vantagem t~ará qu~ 
c· omncn&c o~ grandes sacrifícios com fllle já i~porta, an.t.cs 
qtH' att.Jnja ao ponto t erminal. Concln ida, porém, constituirá 
t ·.m dos P.le.n\e.ntos ma.is valiosos tia .grand~ r êde fm·madn :pcl:\ 
CN1Lra1 do Hrasil. OcstP. cte Minacr., Goyaz C\ parte da Sul Mi
Heira. - Fl·ancisco Sá.,. 

A Commi~são de Finanças rlo Senado den o seguinte pa
recer: 

4=Trata-SI' d;1 eonst.z,ucr:ão dr. um prnlongamcnlo qu~ 1.1ão 
(Je ixi~ de 1:er dí' innon'l.estav<'l utilidade. 'A Cornm issão acccita · 
n c.mend a. em f6rnm dP. ant.or-izac;.ão, para ser incluida u., 

· art. 3• cGm. a reda-ct;:ã.o acima.~ 
:\ da Cant::tl'a nada tem a oppor. 

.· 
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N. H> 

Diarias aos feitores dos teleg1·aphos da. Estr~dà. d~ Fe~ro 
Central do Brasil, quando em servir;o. fóra ~e suas restd~n~tas 
por ttlmpo supcrio1· a :2!1 horas, a razao de 5$ dtar1os, 
:lO:OU0$000. 

Pa?'ecer 

J;ustifkando c.sta emencla no Senauo di::;se o 8enador Pi
res Ferreira: 

«Os f~itores ·t.l os lelegraphos da Cenll'al llUI~ dcviat.n {er os 
me5mos vencimcolu.;; dos mes'l-t·-c;; d~ linha. da mesma v!::l. 
IetTea, cnfretanto os lee.m muito reduzido~ . ~ão mal remunc
l. ados. Obrigaúus a \·luc;eus conslantes em insp ccc,;ão do -Sel'
vku dist.ribuido em longo~ lret;hos. >Jiio ::;obrel:arr-egados com 
óespe~a·::; L~xLrauJ:•i;linaria~ e imprevistas cóm Q seu sustento, 
1:;ernoitc l'óra de casa e melhor apresent.ação. u ·que não acon
iccc CQm o pes<;oal fixo e com os mcsr·cs de .linha, cujo.:; 
Lrerl w,; pa·ra inspccção são muito limitado:>. · 

8ufl'n•nJ. bem co·mo ~uas familiati. ;;t•ande:j.. )lr ivat~õe:-. 
pot'.t.JUC. pela natlll'r.za. de sua;; funcções são obrigados a. des
J.H'r.as dt.~ vi~gcu~. co·n$lilujndu lslo tmicu m::em1JIO de func~io
rmrio~. aus quaes não abonam diaria•s. 

Esl.abelecida. urna dcquca diu.ri~, como a de que cO:;'i·tn 
« emenda súpl'a. ficarão melhor aHcndidos em seus inlc
r~:;ses.~ 

A Commi:::são de Finanl}af) rlo Senado deu · u seguinte pa
~ l't:ON': 

«Esta 1 :ommissão já teve oi:casiãu de m:trtif~~:;lae-:::e con
tra um pro.i-ecto mandando eqnipara t· n;:; vr.nc~ imcntos dnt; fel
lo rcs rJn~ c legraphm; da F.51 t•ada de Et·t·rn Ccnl.t-al a(15 mestres 
<lt•. linha da nw.~ma via fc>tTea. ::oh o f11ndum c•nto dcl que o<:. 
rd~t·ido:< f.cilorrs qn~~ ~·t·am diat· i~La:; t.Í\'rrum ui-Limamen te 
mt:lhol'a<lno; os sem;; vr.ncinwn.lo;;, qur! foram rixado:S t•nt i'iJ 
ltla~ dafJUt•lla t'4'par.Uc;ão .• Juaulo ú dial'ia. qur a cmcut!a ,lhes 
marv.lu. óar, .iulg";,~ o diredo1· Ja Ccolr.al qnc r.•::;l<L vroviU.cncia 
ü ,iu:-:ta. 

Na n •da o'Ciio) ria ctnP-nd~ Pt'f' t~ ba. ('!l lt'r.lant.n, l-;Cr tnarodu
úda uma r·rslril:r,ão. a.:fim dr- ·ltJrnal-a dr~ aec·út•do com a ~; 
v·anla;l'lm:'i tiP qnr• ;.:·1o":;am n,: tnttt·hini:"las. fo;.."lli,;la·s t1 dcmats 
lW!"~Pal dns : L'~'lli; prt··U~nr:l'nft•.:"> :i me'~ ma r.~kada . 

. \ ConJnli;;.~ão at:teila. purüllllo). a emenda ctlln a seguinL~ 
;.;uh-r•.tlJI'nda: 

Ao:r.t'~'sccnf f.•.-:::r·. in-{iJU:: <Lquaudn em servir·.o rota rle sua~ 
l'esit.lcndas, JJOt· Ler.npu ~LlfJCdor a 2:! horas.> • 
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N. 17 

A' verba - EsLrauas de Fet'l'o, co11signação - EsLradas 
de J!'t'l'l'O U~tC de .!\tinas. 

Augmcntada ele 3:000$, para pagamento dos vencimentos 
do agcnt.c compradol' ou encarregado do cscriptorio no Rio de 
Janeiro. 

P o.r:r:ccr 

E sta emenda f oi assim J-usLi.fica.da p-elo seu aut.or, Sena
dor MctcUo Junior : 

«0 agcnf..e comprador percebia até HJ:l3, pela ,·crba. Con
sLrucção, os vencim~~nt-os de 9 :000$ annuaes, dat-a em que teve 
os seus ·vencimentos re.duz1d ·~· Nessa ép:oca. e com aquell!!·s 
vencimcntros ~6 t-inha o enC>argo de agente comprador, porqu~ 
;permaneda nesta Capital a. Secrdaha. da Esti'a'C!a. Actual
men.te tem outras obrigações pela muda.nça da. secretaria 
:ps.ra o Estado -de l\liuas. Na época, Ci>m menores · encargo~. 
percehia. 9:000$ e a vida era · nmito mais bar-at-a; act.ua1mentl3. 
como a vida caríssima e maiores obrigações, percebe sóme=ntc 
cous terç:,os daquelle -vencime.nt;os. A efllenda. manda d'ar-'J.ho 
os mesmos .vencimentos antigo~s.~ . 

De accôrdo com a justificação acima, a Connnissão de 
FinaJUcrus do Senaoo foi de parecer que a emenda mer eça a 
approvação. 

A Commissão de F ina:nc.:.as da · Camara não . acceita a 
emenoo pelo crierio qual que a-dop.tou do não regular semc'
lhante-s -c.a-sos islod-os· noorçamcnoo. 

N. 18 

Na VCi'ba G• - -- <<Estradas de Ferro Fedcracs::- - dimi
nua-se de 200 :000,~ o augmento solicitado para o numero li, 
Estrada -de Ferro OeHtc de Minas e destinado ao trecho da 
Estrada de Ferro de Goyaz;, incorporada áquella. estrada c de 
accõrdo com a. di~criruinação dada pelo referido numero II 
da. l)ro-posicão . Total: H. 312 :553$500, papel. ..... 

Na mesma verba. Gk, reduza-se a consignação para · o nu
mc.ro III, Estrada de Ferro I'\ o roeste do Brasil. do 3.000:000$. 
c ainda o nt1mero V, Estrada de Ferro de Thcreso-polis, de 
1..000:000$ ficando os ns. Il, III c V. da verba Ga com as 
:;egu in t~s dolat õos : 

H - Eslrada · de l<'~t·ro Oc:;lc d~ I\lin<LS •••. 
III - .Esltada. de Ferro Norocs le do Brasil 
Y - Estrada de., F erro de Th eresopol:id .•. 

11.312:553$500 
12. 53/l: 980$00() 
1.556:000$000 
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Pa·recer 

A e111enda. é dtt Co)mmissão de Finanças rio Senado c re
d-uz. df>&peza nn valor de :i, . :200 ~ 000$000 

A Commi5slio r"~ favoravd. 

N. 19 

Ao arf.. lv, vi:d.Ja fi•, n. V (E . F. de There.sopolis) :· 
Na sub-consi~;·naf.'~O ,,ontros servicos:&, accrescente-se, 

depois <!e ~V:1r-1.ea»: «e Sebastiana> • 

.:\. emeuda ,_;, do Sen<J.tliJt' l<""t'[tnc-.isco Sú. n sobre el~ otf~· 
viela a directoria <J.a Estrada., concordou com o a lvitre. 

Pódc set· -a;pprovada. 

N. 20 · 
Art. _1. 0

; 

Estrada de Ferro de Mossoró, pessoal e mafe!'íai. 
1.500:000$000. 

P~ecer 

EsLa emenda foi apresentada, no Senado, pelo Senador 
F.loy de Souro, e visou corrigir 'Uma alteração feita, pelo 
Sena.do, oo. verba 16 . 

A Commissã:o de Financas da Oamara. acceit;a. a emenda. 
contra o voto do rP.l!lltor. 

To;. 21 

A' vcrb\l t;cp.u·t.i~ão de Aguas 0 Obras Publicas. 

Omle convier: 
Os serventes da Íl.eparticão do .Aguas e Obras Publicas 

pet·ceber&o a diaria de 6$500, fazendo-se na verba material 
~serviços diversos~ a dcducção de 21 contos. 

Pa1·ece1' 

A cmcm.la é do Senador Irineu Machado e vis~. pagar 
pnla verba -~Pe ssoal» funcc~ionarios qlle percebem pela ~1\{a
l.r,ri.u:b. 

A Comwi;-;xã.o üu lt'inan<.:IO.S <ht Camara. não •ht scn par~
r.el· ravora.Vfll. not· regular o assnmpto rliarias em 11m artigo 
M()ament.al'i'(l · qu~ nã.o p9d·c ser ·CXl!-tD;,inado com cuidado, 
·ai'im de St? vc.r s1 ha equ1dA.de na m~1da. 

C. - Vol. XVI.J 
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'11." .,., ·"'" _,., 
A verba s•, RepaJ,'ti~iio do AgUas e Obras Publicas, re

dija-se assim: augmentada. <lc 1 • 240 :000$, sendo 300 :000$, 
· pal'a pessoal e 940:000$, paru material da revisão da rêde 
t: extensão da mesma a 1>a1rros nú.o 11bastecidos. 

Totul : 6. ti69 : 100$000. 

A emenoJet ~! da. ~uuw•i~~•ln de~ . .1/i·na.ur:as do Senado, e 
r.cduz .Uespe;oa tw \'alm• ti !' I . 01.10 :fi00$1JOO. 

A Com1ni:>~ão ti J'a.voJ'tL\'t!l. 

N. 23 
I 

A•J art. J .. , v erl..ta ~· (Rl•pal·l.ição de Aguas e Obras Pu
hlic~s} : 

Na eunsi~;nacão d.:ommrva~:ãu •! custeio da rêde de distri
buicãol> ac.l;rcscentc-se, depois d:t po.la,·ra «transportes;. o se
guinte: «em folha, ·ou i'~rlO.':I>. 

Purecar 

A emenda é ·elo 8euauol' ·Fl'U.llc:.i:Sco Sá, que assim a .ius
tii'icou: 

«Tra·ta.-se o~Súmt:lJt.E.' dr: ... iiUl•lificat· c regultJ.l'i:tar o paga
mento do lranspol'l1~, !h~Ur.wulir.lllldl•-~e re:;ra já em parte 
adoptad:>..l) 

A Commis.<Jiio du J.t'iuun~,;l\~ tl(t S~nadrt a l'l.c~eltou ~ a da 
Camara nada. tem a OllPÓ!'. 

N. ~ 

Au art . 1", Vl!ri.Ja s• (ficpaJ•Liçiio de Aguas e Obras Pu'
blieas) : 

A' consignac;:ão ~Erch·udn t.I•J Ferro Rio do · Ouro, accrescen
t.~-se : «Evenluacs, 1ti:000$1 dot!tacada igual importaneia da 
cünsigna(:ão .:Rovisilo du rllacs., para. os fins determinados em. 
o art. 52, verba s•, dll lei n. 3. !HH, de 5 àe janeiro de 1920» •. 

A emeuua do S~lHtdOI' I<'J•a.ncisco Bá, que aossim a justi
ficou: 

c;:A emenda não vem ll.UI;'ll'lllll.ta:r despeza, d~ os meios de 
_pagar diar ias "rea<las pot· lnh anterior, afim de inderonizar 
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oespezas extraordiua.rias impostas a empregados obrigados a 
traba.lllal' fúra. ua. re;partioão. 

E' <1. I!JC.<;ma. re;;ra cstabcleciua para todas :ts outras es
tradas tle ferro.» 

A Comrui-ssão do li'iuauças elo Senado u acceüou e a da 
t.Jamara m:dà tem a oppõr. 

N . ~ 

Verba 9' - Inspe~.; torja lõ' edoral de Porlos, Rios ('. Ca~ 
Ilaes: 

Augmeuiatla dt~ úO :UOO$ pat•a o prosegulmento dos estu
dos llydr.ogL•aphicos Cio rio Avary, na ilha de Marsjó, .J!<>tado· 
1lo . Pará '! do das 'l'arta1·ugas . 

PareCer 

E l)L1! emenda uo Senado foi assim j.ustHioado pela ban
cada do ·Pará : 

«.\ Camara d<JS Dc.puLado:; uão volou est~ anno a mo
desto. consignação ,pal'a um serviço garantidor du futuro da 
industria pa.storil no Pará e que não deve ser in;errompido. 
Os estudos hydrogTaphicos da· ilha de Marajó teem sido feitos 
~om pt·ovada idoneidade c economia. Elles 'omee:aram no rio 
Avary e j á .[J·l'Oseguiram este anno até a contra-cn..sta de Ma
rajó . Não devem ser interrompidos.:. 

A Commí.ssão de Finanças acceitou a emenda. pela jus
tifica.;;ão . 

A da. Camara. na-ua tem a. oppur. 

N. 26 

A verba 9", 1n:õpedor.ia dos Portos, Rios e Canaes, redija
:;e a:sliim: {)iminuidtl de 2. 112 :000$ a verba papel, substi
tuiudo- :sc a tabella da. proposta pela seguinte: 

-1.200:000$. ouro e 7.489:000$, papel, de accôrao com as 
modificações introduzidas nos diversos serviços da mesma 
verba, a saber : 

Admi-nistração Central, na sub-rubrica Material, onde 
dit; :. Impressos, livros, etc., em vez de 77 :000$, eleve-se a 
consignação para 100 :000$000 . 

No mesmo departamento, onde diz Se1-viços Esp.ecwes, 
redija-se assim: 

Serviços de_ dragagem. inclu:sivc acquisicão de material, 
pc:;::;ual c matcrml. 1. 200 :(.)00$000. 

Na rubrica Fiscalização de Po-rtos arrendados, onde diz : 
.Material de consumo, calt:;amento, etc . , supprima-se a pala-
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vra ~ esgoto;; - e reduza-se a respectiva consignação para; 
650 :OOU.$000. 

· Na rubrica Pm·to do Recife. n tabella relativa uo Material 
fie; a assim org-.miz,ada: 

E~cdícnte ............••.. 

Servi!;O:< a cm·go da Fisr.alização, inclusive o 
p;: .;soal jornaleiro. . . . . . . . 

Eventuaes ............... . 

Total. . . . ...... ~ .. · .. 

15:000$000 

680:000$000 
10:000$000 

705:000$000 

Na. rubrica Commíssões de Estud<Js e Obras e sub..:.ru
hrica - Pessoal operario e diaristas, façam-se as seguintes 
redueçõh>: ·· 

l'\allt! . . • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . • . 
Cabf'd ~~ !i o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
::íanta Catharina .•.· . . . . . . . . . . ·.. • . 

150:000$000 
100:000$00.0 
730:000$000 

A rubrica. - SenJü;os EspeC'iaes - redija-se assim: 
Continuacão dos melhoramentos do canal de Macahé a 

Campos, no Estado do Rio de Janeiro : 400 :000$000. 
A s.ub-rubr-ica Amarração, redija-se assirn: -
Fixação de turmas _:_ Pessoal e Material - 20:000$000 •. 

Dragagem e rectificação do rio Iguarassú, pessoal e material, 
100 :000$000. E supprim.am-se as consignacõe!!- para o porto 
de N(\,tal. 

Parecer 

A Commissüo de Finanças do Senado foi quem suggeriu 
es\.a economia, de accôrdo com o Governo, na importa.ncia 
de 2.122:000$000. 

A Comn1issão da Camara acceita a emenda. 

N. 27 
Vel'l>a. 9• : 
lrusi}ooto.ria de Pür-Los, Rios ·e G!lln:\..es: 
Manienha-'sc. ·a Y·erba de 300 :000$. votada p-ara 1{)2!), 

para o serviç.o de desobf.truccao -do :rio· Guaudu c af11uen-t.e;. 

A emcuda ~~ do::; ~enaJnt'l',; r.k.Lacilio de Cawa:·;i c !l~o
desto Leal. 

.. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 72 de 212 

SESS .. \0 lll\1 2'7 DE DEZE.MURO DF. 1 \)20 

A Commissão de Finanças uo Senado approvou a emenda, 
e a Camara opina desfávoruvelmentc 1101' tratar-se de obra 

· que póde ser adiada. 

N. 28 
Verba 9': .. 

. Na sub-rubrica Pessoal (}perari.o e dial'i·sta - res'f,a
bele~a-sa a ~otação que a pNposicão destina ao Estado .de 
Santa Ca.tharina e Mcrcscente-se: o Go~erno, a .seu juizo, 
:app.licará e·st.a d{l·tação em um só dos portog rlo E·stad{), em
qnanf!() não os -conü·a~taT' Í(ldo,s n:~. .fórma da autorizal)ão qn~ 
lhe é conrr:~I·i·rtn. nrMa. lei. 

Pare<:er 

EsLa em•~ncla é flo Senact()r Felippe ·schmidt. e Leve o se-
gnin tn parecer , no SFmacl(): · 

«A Commissão acceita n. emenda, que melhor attende á.s 
convcnif'n~ias do servi~o; tanto mais que a economia proje
tada reduzir-se-llia ao pe,;soal op'ôlrario e diarista, ficando 
sem oceupação o pessoal do quadro e no goso incont.e.sta.vel 
dos seus Yencimentos integraes.» 

Pelos mesmos fundamentos e para maior amplitude e 
effícíencía na a.pplicaçtto da verba, a Commissão de Finanças 
da Carnara opina pela approvação. 

N. 29 

Nu vc.rba w· - ElP.VC-Sú a. lmportanÜJa ela. rubrica 
«Pessoa(» <le 1 :800$, para. o c.h<'Jfe d:o Labo:r.atorio e ele i :560~ 

· para o auxilia!: technico, fir.and<l elevado o Lo>l..al da ref-erida 
rubrioa a 193 :277$500.» 

Parecer 

Esta emenda foi assim justificada no Senado, pelo Se
nador Mendes de Almeida, seu autor: 

«Pelo regulamento da Inspeotcria Geral de Illuminacão 
as funeções que competem a este funccionario são if.·enticas 
as que são discriminadas para o engenheiro electricista, con
forme se v'"rifica pelos arts. G" e '7° do mesmo estatuto. 
Não ha pol'tank>, razão paea :1 divergenci::t na tnbclln, que 
U• emenda vem corrigir.» 

A emenda estava assi.r:u redigiila: 
«Na vm'ba 10" - ll'luminacão Publica dn Capital .Federal 

-na rubriea «Pessoal», UL'Crescente-se 1 :8ü0$ para um chefe 
<lo Laborutol'io, ficando augmentuda daquella quantia o to
tal da referica rubrica, ~ue será. de HH :717$500 .;>) 

A Commissão de F1nanl}as do Senado acce1tou-a, dando 
f) substitutivo, que é a emend::t a ser votada. 
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A Commissã.o da Camara não acceita a emendn, que vísn 
corrigir uma falta de equida<ie na res~ituição de dous fun
ccionarios, qua.ndo o caso mcrceeria t:lOlucão ampln. pois, in
numeras são a:-; síhl:lf:Qr~ de qu~~ trnt::~ n l'meniltL 

N. ~o 

Na verba 10" - r.nspec~()ria. Geral de Illuminacão -
, Suppi"ima-se 300 :000$, ouro, e 300 :0010$, ·p~pel, ern virtud·~ 
de e(}onomi-a realiza·d.a na Hlu-min.aQão ()e.s[,a e.idaüt\ de ace/:11·
do oom o respeetivo contl'act4:l. 

Parecer· 

A, emenda é da Commissão de Finanças do Sel').aco. 
A da Camera pensa que é melhor não fazer a redueção 

proposta .. conservando a dotação primitiva. porque não baverá 
~ssim necessidade de credito supplementar. 

E' melhor havet· ~aldo. 

N. 31 

,.A' verba 15~ - In~er.torla l'tr. Seg'Uros - PessQ~I 
aoorescente-'se: 

Pa1'a o encarr.egado do servlco de cópias e daetyl·ographia, 
3 :&00$, ,:;uppr~mindo-se ig'lla:l qua-ntia n~ verba «Materia,b d~ 
mesma repe;rtição.». 

Parecer 

A emenda. .~ do l?enadot' Metello Junior, que assim a .ius-
tifipou; 

«Não ha alteração de despeza., sendo uma transferencia de 
verba, do que resulta uma regularidade na distri.buioão das 
l'nh-consignações. 

Essa transferencia não prejudica o servioo; 1Lraz beneficio 
para o prolleSS(j) de pagan<ento. economização, tempo e servi~:.o 
:w Thesouro e Tribunal de Contas. Demais não se compre
llende como esteja incluído na verba m.aterW.l. um encanegado 
<lo servico de cópias e dactylographia, que faz parte evi{!ente
ment.e do pessoal.» 

De accôrdo com a justificação a.cima, a Commíssã'.o do 
Senado foi de p3.recer que a errienda podia ser appt·ovadà. 

A da Camara não acceita a emenda., porQue o Governo 
está autorizado a fazer uma reforma. geral da iilSllectorla. 

Demais, o assumpto é do orçamento da Fazenda. 
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Na verba 15• - .Emp!'egn:dos acf.cfluos - diminuam-ile 3 
impnl'!l.ancia <ie 687:850$, que .e:ra d·E>st.ina·:la. ao se,.,.-ruint.e pe'5-, 
l ;.,al dos d ístt· ictos tel~gr:lphieoR : 

112 guardas-fio . .s de :J." elasse, :1 2 :700B ... . 
58 gnn:rdas diaristas, diaria att; 6$ · ... . . . 

Estacões: 
41 estafetas de i • classe a :l :000:$ ••••.•.... 
44. .estafe tas .de 2• classe ·a .2 : 40 0$ ........ . 
~Jensageiro·s diaria. até 5~ .. - .....•...•... 

Total . . . .. • ..••..•....•.•..•.......•. 

303 :400$fJO~l 
:105:850$000 

123:000$0üO 
1{}5:600$0(}0 
50;1()~0$00(.1 

681:000$000 

E augmente-se desta quantia a verba 3a para incorpoen
çâo do re.ferido pessoal, su& passa a ser o efiec:,tiv:o da repar
ti~ã.o -dos Teiegr-aphos. 

Parece~ 

A emenda é da Commissâo de Finanças do Senado. 
D~ve ~er ncceita e não t.J>az augmento de despeza. 

N. 33 

Art. 2°. n. L Gonstruccãc e expY.I)ra~ão (<trafego) de e~
ira·das de f.erro: Qonde se diz ramal de Angra. dos Rei» ~~ 
.narra. 1\!'liDsa. dous mil ·contoS, diga-se: Ramal de Angra. ·jo~ 
Reis, a P.a.rra Mansa, bem como o prolongamento do rarr.!ll 
que parte do ki,IomeLro 111) rla Unha de Sitio da Es·~radu de 
Ferro Oeo;te de Mi-nas •. à,té a Villa. <le Rez~nde C()sf:a, entrando 
C• Governo em ar.côrdo com a Companhia de 1\Iineracã.o do Pe
nedo. para a encampação do primeiro ·trecho ncrr e~ta. r.ün
:.ímido, '.!. 000: ()'00$00:0. 

Parecer 

Es-t.a en;Pndn é oin Sennàor Irineu Marhnclo e autoriza a 
rnn:'tl·ucr,lio dr 11mo obm por meir. de operar]iin de crr:d]to, 
man1 endn a N'J'b:l vot.afla pf·lr. Camara. 

P{1dp '>e r flf.Jj}1'ovnda. 

N. 34. 

No art. 2Q - Aect"ese.ente-se: 

Li·nha<: de Arara:nguá ·e Hr.ussunga, 2.000:000~f}QIO, 
Ond~ diz: 
Ramal ·d~ Mai.si·Mnh11 da Estrada. dB F~rro 'I'here-2:3. Chris

t. i na, 4. úOO : 00{).~. dig-a-se: 3. 000 :000${}00, 
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Parecer 

A emenda é da Comnlissão de Finanças do SeDa.do e viiia 
melhorar a dotação dos ramaes de carvão, autorizando ope
ra.ções de creuito. . 

Deve ser . aeceita. 

N .. 35 

~-o art. 2", sub-stitua-se: 
Onde diz: 

cEstrada de F-erro P~trDU·n.a ~ Therêzina. i.300 :000B, 
diga...se: Est.rad:1 d~ J:•~er'To de Pf-trfl.Jina a The.rszina. ~··H~ 
4. 300 :000$000;,. 

A cmendn. é da t:onllú:i:ssão d~ Financas do Senado c au-. 
gmer,;t.a rte 3.000:000$ para 4 . :~oo :000$000. 

Como li anloriza·~~1o par:~. ope,útc-ão de credito pôde ser 
~cceitn. 

:N. 36. 

Ao art. 3°, accDes·cente-se: 
A desp~r..der 13.té a. quantia d~ i 50:000$ com a acq.uis.içã.:> 

do mobiliario d-estiOO:.-dQ ao appar~lhamento do edificio da Di
l'ectoria Geral dos Correio<.;. inclusive a the.sour.ariá e o ãl · 
nwxa.rifad-o. 

Pa1•ecer 

A emenda é da Comrr.issão de Finanças do Senado. 
Deve ser acceita, porque o Corl'eio vae ter novo edifício 

e necessario se torna. mobilia l-o. 

~- 37 

Aecrescente ... se ao n:rt. 3•: . 
Coruiinu:am f"'m vi~r o .1rt.. 53. n. IV, da lei orçnmen

íaria. n. :1 .99-1 ~ t"IJ' a.rts. 58 e tlO, fle 5 de janeiN> de 1.9~0.-, 

Pal·cccr 

l\t:fet•inJo-;.;e a •·sln l'l!lt>nda •lis~•· :t r. ... mrnissãn· de li'i·
U:ln(.lliS t1o Sonad<, : 

A emenda manda revi~-;orat• o ar(. !53, n . IV, da lei de 
orcame1nto vigúnl~. que autoriza o Governo a executar pela 
consignal}ãc -xRevisão .:!e rêde~. da verba s•, as canalizações 
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'destinadas ao abastecimento de agua a Sepetiba, Bangú, 
villa. Nova do Realengo, l\fagarça e Matto Alto~ em Guara
tiba, Rio das Pedras e ilha do Governador. 

Tendo a Commiss~o proposto a reducção de miZ conto1 
na referida verba, :le accôrdo com as necessidades do Go
verno, parece que a e::<>:ecução da medida proposta poderá àif
fícultar o plano de economias traçado pela administ.rai)ão, 
que consiste em atacar as obras mais urgentes e accôrdo com 
as verbas rest.rictus de que pu<:ler dispor dentro do orçamento 
A autot'iza~ão de oue trata a emenda vigorará até fins · de 
'l920, sl!m que até lá o Governo tenha execuLado as medidas 
lembradas, por deficiencia. de recursos, que actualmente silo 
maiores do que as pro~.>ostas para o orçam~nto_ futuro. 

Como se tt·ate, porém, de umn. auton.zacao que o Go
verno ex~:cuturá, si puder, a Comrnissão não se oppõe a que 
~ emenda seja o.pprovad<l em sna primeira parte. 

Quani.o ú scg·nnda pa!'Le da emenda, . que manda. viajo r 
hratuitmne!lf.e nos earros do 2• classe elo. E~t.rada de Ferra 
Central do Brasíl os carteiros e estafetas <los 'Correios e Te-
1egrapbos, quando em servic;:.o. e ooncede ao mesmo tempo 
abatimento nas· passagens da mesma estrada para os alumnos 

-das e~colas profissionaf'::: e municipae.s que transitarem D•)S 
trens de suburbio:~ c no ramal de Santa Cruz. a Commissão 
acceita tambem. · 

Tratando-se dn pr·ovidenrias j:í em vigor, a Commis;;ão 
de Finan~ns · ncce!tn n L•menda, visto o~ fins a que se dest1n11. 

N. 38 

A<) n. VITI rlo ill'~ •. 3° - Depo.is . da p.31lav1'$l ~-pr-ojecta;rz.. 
accresc~mLI' ..... ;;e: «e construi-r~ . Accrescent;e-se, in [1/Jl~ ~ 
«abrindo, -{}ara is-so, os .nece&Sarios ercdi-tos,. 

Parecer 

A emenda é ao S•mador Francisco Sá, qne assim a jus
. tificou : 

«Da linha a que ~'e refe!'e a disposição doprojecto. já 
foram feitos estudos, ·pelo menos preliminaes. E' possiv~l 
que no curso da exccnção da lei, ou na opportunidade que n 
Governo ver-ificará. se torne necessario iniciar e proseguir t) .~ 
trabalhos, para allivin1· o trafego da linha prineipal d ·~'>
vi~nd~ pura outro Indu o transporte do gado e, talvez: o de 
n1merws. 

E' para habilitar o Governo u. satisfazer a essa necesl3i
:<lnde (]tw se póde torn:tr premente. que se procura aqui iol'
nar ma is completa a autorização dada na proposição da Cl\
mara.» 

E ' uma autorização. Póde ser ncceita. 
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N. 39 

Ar,L. 3", n. X - Em vez de: e oon:trac.tar o !}rolonga- . 
mento da referida estra·da até a estação do 'l'roml:mdo, d:iga- · 
se: e con!l~raclar o.s prolongamentos du. referida ~st.r:~.da a.té fi 
esLacão du Trombudo e o porto oo cidade d·e Hajahy, de 
acoõrdo com {;S e3tatuto.s e loca~ões já feito-s e a:.,~oprvado.; 
pelo Gove.roo, faz.endo para tal -r.fm ~'-"' operações. àe credit-o 
que ,julgar co-nve.nientJes. 

Parecer 

A Commíssão acceita a flmenda, sob a fórmn . de -auLori-
7.a<;âo,_ como está redigida e para qne o Governo j11lgue r:ia 
opportunidade da execução. 

N. 40 

Art. 3", .n. XI - Em vez <le €~C>s Igunssú e Negro, n;J 
Estn.d& do Pat>a.ná>, diga.-se: «rios Iguassú e Negro, nos .Es

. tados do P.araná e Santa Oatharin-a.::~>. 

Parecer 

E ' uma emenda de simples t·edaeção. 
Nada tem a Commiss~() rlrJ Finança~ a oppor. 

N . 41 

Restabeleca~se. a seoouinlte disposição do grt. 99. n. XIi, 
da l'ei do orçamento vigente: 

Art. O PresidenLe 00. RepnbH-ca é autori.iado~ 
A contr.acba't com q.uem roaioreg vantagens .offerecer, sem 

onus para a União, P.x:cepto o privilegi·o da zona, ~ constru ... 
·~ção, uso e goso, no prazo mínimo de 60 annos. de uma ed• 
·~rada de f.erro. bitola de um metro, qu.e, partindo -da cidade 
di> Braganç-a, no Pará. tome maios ou menos o 1'umo geral de 
.c;udéslt;e, atravesse.- v rio Gurupy ·e .grande ex:t,ensiio do E.:;t arfo 
do Ma.r.anbãol} a.t.é entron~ar com a Estra.da 11•(). Fer-.ro -ele SãiJ 
no valle -d<1 Ita:picurú. No comraMo sP.rá -e~taLn icko ,, ·prazo 
maximo de oinco ann()S ·par.a )nicio da o•On'>t.l'.Ut:oã•.o, eB-g-ntado:; 
.:•s qu.at-s se.t·á eaduca a wnMssão. 

Parecer 

Esta emenda nãrJ t.Nt7. :mgmento de desneza o n flt.lm
missão d~ Finan~.as dn Senado a ac'neif.on, Mmo aspi1·n~il'J õo 
Estado do Pará . . 

A da Camara não vê inconveniente r1a sua. approvar,.5.o. 
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N. 42 

A autor'ízucão de que trata .o n. XIV do a:I"L. 3., àa pro
. posi(.'.ão .sérá r-edigi-fi pela fórma seguinte.: 

<tA d~'mender f. OüO :OQiO$ p{1ra cone1usãa da Estrada de 
}!'erro de Piquete {1. Rajubá, podendú empregar na mesma 
constrnr~r.ão ·O 0'\aldo ainda .exiSiteiüe do credito abt>rt.o ·p~~r) 
rlE>cr~tn i]. 1 lUH2, dR 29 de maio ·d.: HHS.>. . 

Parecer 

A emenda traduz uma. revigoração de creditO e a con
clusão de uma obra que vae adiantada, e cuja panlyza.~:.ão 
poderia acarretar prejuizo maior. . 

A Commissão acceita a emenda, pr~posta. pela Commis
são de Finaneas do Senado. 

N. 43 

N<J art.. 3•, ecm"&eeant&-.se as s~guintes auoorizacões: 
'XV - A reformar a In~pcctoria Federal das Estr'adas. 

ctentrn da verba de 2.rl00:000$, votada para o presente orça
mo>nto. que ficará. a~sim distribuída para o r~ssoal e material ; 

Qu~drn pcrm~cmt~ .............. . 
Quadro· supplementnr .•...••...... 
-Dia rias em ~orviços íle campo .... 
Ajudas de cur-;to a ~mprega.dos 

de .Fazenda ................. . 
Alngueis de casa para escr·'iptorío:o: 

de <Dist:rictos c Fiscalizacões .. 
!lfal.crüll de expediente c• escri

pt.oriM. passn:;ens o .puhl'ica-
cõcR, r~tc •...•..••...... ... • .. 

F.v~ntuaP.~. sub;;f.Hni~·Õ<'~, r.tc. •..... 

't'ntal , de nr.rt"tNlo rnm a ,.r1•hn 11" 

J'm•f·rr''' 

!.54.7:840$000 
fi44 :21~0$00<1 
1 SO :000$0110 

·15 :000$·000 

35:000$().()0 

·t 05 :ü00$000 
72:000$0ÓO 

'2.500:00MOOO 

As l'mr,ndn~ niin lrrt7.1'm angn•Nl{Cl f!f' riesprs~ e visam 
nwlhnr•ar• o~ Sf'T·Vi~;'J>;. 

A tinmmis.;;ão d~> Vínnn~n;; n:~iln trml a opp!ir. 

}\!VJ - A Peformar convenientemente. tornando-o mais 
de conformidade com as necessidade~ qo serviço publico, o 
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regulamento approvado .pelo decreto n. 1. 930, de 26 de abril 
de 1857, sobre a segurança. policia e conservação das es-
tradas de fel".ro. · 

Parece~ 

A Comrnissão opina pela rejeição da emenda. 

N. 45 

. _XVI - A restaurar a escala dos paquetes no Lloyd Bra
slleJro no por! o de S. íLu iz, na linha chamada directa do Rio 
a Belém. ··· · 

Parecer.. 

A CJnemln. .~ do Senador Mendes de Almeida e sobre ella 
a ·Commissão dt• Flnan<.:-as do Senado assim opinou: 

«A Commissão é favor'avel :L- emenda, que vem ra!:ttabe
leccr uma providencia necessaria 'á communicação marítima 
daquelle pont.o do norte com as outras praças littoraes do 
Brasil. 

A Inspectoria de Navegação, em uma phase de recon
struccão como esta por que vae passando o Lloyd, não tem o 
direito de informar IQUe o compromisso reclamado pela 
emenda, não poderá ser' attendido, porque a referida empreza 
não dispõe de navios de calado sufficiente para aquella na
vegação e, por isso, os seus navios voltam do Recife, dei;l!;ando 
no iso 1 amento a que lla parte> do p aiz . ~ 

E' uma antorização, quo póde ser acceita, ficando o Go
verno juiz da opportunidade de sua applicação .. 

N. 46. 

XVII - A reorganizar o serviço de portos, maritimos ·e 
fluviaes, tendo em vista a const.rucção de cada um e bem 
assim o respectivo trafe-go. obedecendo nessa reor'ganização 
·ás seguintes bases: 

i a, reformar a Inspectoria de :Portos, Rio:s e Canaes. 
dentro dos limites da verba votada no presente orçamento 
para o pessoal dessa reparticão, melhorando as condições de 
remor:ãn e de Yiagens do -pessoal e organizando os ser'Viços 
pro11rirl.:: de estatist.ica, e dragagem; 

2\ regnlamenlaoão geral de todos o;; serviços relativos 
aos port.os, definindo a!" attribuições e funcções da mesma 
repartioão; 

3•. regulamentação dos servi.cos em embarque e des
emba.r.que. relativos á navep;ação de bar'ra-fóra, nacional ou 
estrangeiro, no caso de não_ ser: estabe1ecJ.da a a'tracaoão. 
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obrigatoria, fazendo en tão recahir sobre. os navios que,. por 
conveniencia das companllias, !Dãp atraquem aos cáes, as des
pesas supplementares dec:oxTentes do transbordo e conduc~ão 
dos l''espectivos passageiros e mercadorias.· 

A emenda é da Comm issão de .l!..,inanças do Senado . 
A Commissão <le Finanças é contraria á emenda, salvo o 

,.\,lo do Relator que lhe foi favoravel. 

• 
N. ft.7 

... · ~ ."'- ~- . ~ .. 
·Ao art. · 3•: 

XV.fJI. .. ;1uLorizut1n n Go\·(~ l'l l"O a iniciar a no ;t;;truc,~.ão 
elo ramal de Curontá ao Tflcantins. na E~t.ra.rla do Ferro de 
São Luiz a Caxias, 11a parte .i·ü prujeda.-da, nt;J.ndando con
du ir os eslu rlos que faltam, podendo ·para tudo abrir .os ne
~;essarios e-redi tos . 

Pm·ecer 

A Commissão acceita a emenda, -porque é uma autoriza
~Jão, cabendo ao :Governo julgar das possibilidades financeiras 
para execução. 

N. 48 

Onde- convier (enlre as autorizacões do artigo) : 
«a despender por conta do oredito de 200 .000 contos, de 

qu e r.raút a alínea a, do art.. :z·. da lei n. 3. 965, de 25 de de
zembro de 1919, o que fôr· nccessal'io em cada exarcicio. -para 
o rapido andamento da:; obras <lc at;udagem c irrigação de 
t erras cultivavcis no nordeste brasileiro, fazendo para isso 
.as necessarias operações de credito exlernâ.s c internas.l> 

Suppxima-se, em consequencia, o nume-ro li do art. 2• 
da proposição. 

Parecê1· 

Esla emenda é do Senador trancisco Sá. e sobre ella deu 
a Commissão de F inanças do Senado o seguin te parecer: 

<lO Relator continúa a pensar sobre esta e-menda, o que 
sobre ella disse, quando the foi apresentada como medida 
lembrada pelo Governo. TI'ata-sc de revogar um te::'{tO e~
prCS:';O rl r. lei para ampliar as despesas de um exer cic)O corn 
as obt·al'i daF scccas, qne se pl·r:tcnde se.iarn atacada s com a 
maxi1ua in kn:;idallc, de wc,du a ficarem concluídas em um 
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p~riodo de hmtp'o ma ts curtu do que o ·que fór~ previsto na. 
!~1 Jc 1:!. de dezemb!'o de 1919 . . 

Este ê o proposit.o da emenda, .que revc:lu uma ínluiClãO " 
patriotica de seu illusLre autor·. • 

Apezar disso, o pon to de vista em que se oo1Joeara o re
talor nü.o se modificou. As restricções que o legislador rc.z na 
Jd acill1a ciLada, c.om relação á distribuição ctos creditos des
tinados ao~ traballlo::; uo nordeste, revelaram a intenção 
}Jonderada ue uf!o cotn{.dornettef os recursos do paiz com em
prezas desconhecidas; sem .que os trabalh.os fossem . appare
ccndo e revelando u esi'or~:.o dos que se compromeltcram a 
melhorar de facto aquella regi~ inhospiLa do ínteri .or úo 
l:!ra;git. 

Eru ohcdiend(J. á dispo!Sição legal, o proJecto au toriza a 
Ji~ll'ibuição de uma :segunda quota na imp01;tancia de, réis 
:IIJ. utJO :UOO$, que ser à!) obtidos cow recursos extraordinario::;, 
para ,;ljrcm l1'!2Plicados no desenvolvimento das r~feridas 
•Jbras, no e:xercicio de 1!J2l. A ememht suppt·ime es:sa lhnita
oãô, afim de que. o Geverno -possa. despeuder em f;ada ·cxer
eicio o .que fôr necessar·'io para o rapido andamento ua:s obra~ 
de acudagep1 e de irrigação das terras do nor-deste. 

JQ Relator, a t:onlragosto, vota contra este alvitr e, por 
enLenuer que o credilo de-ve ser limitado dentro de eada 
exercício, de uccórdo com o que dispõe a lei n. 3. 965, de 25 
de dezembro de 19f9 .•. A maior'ia da -Gonnnissão acceita a 
emenda.~ 

A Commi:;sãu ue Finança~ ua Camara opina pela appro
va!iãll da emenda, certa de que o Governo tomará a devida 
cautela para não compromettm: o credito publico gastando 
em um só e:x.ercicio só o que 1'ür possível Ja~er, e de prefe
rencia por meio de operações externas. 

N. 4.9 

Ao ar'L ;;o, UL:Cl"L:i;ccnte-se .onde convier: 
.:\ :mbvendonar, no oxercieio -de 192-1 , .com 6. 000 :000$, o 

Lloyu Brasileü·o, dando a titulo de au:x.ilio 4. 000:000$, para 
manter e melhorar o servi~o d~ actuaes linhas de' navega
\:-âO de cabotagem sem prejuízo das novas lin:has que possam 
~c r ercadas, e 2. 000:000$, par·a o se-rviço das linhas · int-er-. 
nacionaes: abrindo para este fim o necessario cr'edito . .. 

.:\ ap1·oveita.r na. rcot·ganização do Lloyd, segundo o cri
h:!l' i<' uo merecimento, antiguidade e serviç'os prestados, os 
aetua·<!s e-mpregados da referida empreza; assim como os of
fi~iacs tiu reserva ou r'eformados da l\Iarin·ha de Guerra. c as 
prn.;as que tenham concluído, .. sem nota má, o seu tempo de 
ee~ii;O na Armada. · 
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A rever os aduaes (:ontl·aclu~ de 1mvegat;ão iiubvencio
nada, de fórn~a. a mdhot' db;tribuir cnLre as emprezas. favo
recida~ a:s 1 in h a~ e e::> cala-o }:Jelu:,; diffet•entes portos ela 
Rcpubliea. 

A emenda e ua Gurmni~::;Jv de Finança;; tio Seua.do "· rJeve · 
ser acccita. K uma autorização, para. que o Governo possa 
atfender ao ::il•rvi~o tle tran:c<p<Jrtr, magno problema d•J nosso 
Paiz:. 

N. 50 

Ao art. :;~. <.WCl'escent.e-~e: 

:\ construir as linhas t.elegrapllicas de Poços de Caldas ã 
~idade de Caldas: '<i•1 Paraisopolis a Sant'Anna de Sapucahy
:Virim, pasiiam.!o TJOI' ~- Bento· do Sapucahy (f.i. Paulo); de 
Cambu1hy ú Yarsern, P!'l<;;.;ando por Jaguary P, Santa Rit.~ d3 
Ex! r cnta e aind:t t.•uf.r''l li ~!a.nd0 .~ ·~idarl~ •k· .G;)!IlT'H.nha a Sã'J 
Gmwalo ele Sapucall:;. 

Parece!' 

A ('tÍwnda ê da Gonnni:;sãn de 'Fiuanr;as c urna aut.orí
zaç.ão. 

l'óde ser at:ccit.a. 

N. 51 

Ao ar f.. 3•. ac.crescentc-~e; 

· A LI·artMerir pal'a Ll exo!'cicíü de 1921. o saldu c:>:ü>tente 
•lo Cl'edito de t oo :000~. mandando abrir pelo decre~o numero 
!4. 01}3, de '1:! rll~ fevereir-'9 de 1920. para reconstrucção do 
proprio nacional onde se acha inst.alla.da a Esiar;ão Telegra
phica t.k C<unpu:-::·. no Estado do Rio de Janeiro. 

Pa1·ecer 

~\ emenda e. urna. ·aul.orizaç[{o pr•,pus!a pd;t Corumissão 
de Fiuanç;a;;; do Senado. 

DeYe ~wr acceita. 

N. 52 

.\n arl. 3". al'Cl'ei'ccnt€-~e onde convier: 
« .. . a applicar mt <>onsl rucc.:ão da. Estrada de Ferro da 

Cruz Alta a . ·Pol'Lo de Luecna, a carg-o do 1 ~ batalhão ferro- . 
viari_o, a. inl[)(rr~.ano1a re~ultante da anenação dos· materiaes 
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pcrtencenl.es :á CQ.Jnmissão c que. uüo forem ncces.sarios á. 
alludida eon9trucr;:.ão. 

A Clllenda é da ComHlissão de Finan<';::-: d" Sunauo e foi 
proposta pelo batalhão fcrro-vi arin, ouvi;_~,; a Inspccl•>ria de 
Est.radas·. 

Deve ser acceita. 
N. 53 

Ao art. 3". accresccnte- sc: o·nde convier: 
« ... a r e-construir a Cai..xa ·,Gemi dos P ort.os, o:;vm o pro

duelo da al'recadação do imposto <le 2 o/o, om·o, f icando en
tr'elanto, exceptuadas daquel!e destino, as impor tancias r e
la l.i•·as ús contribuic-ões pagas pelos Estado:;; r~ que jâ t.eem 
um 1'im determinado por fo roa da legislação em vigor e ~m 
virtude de contract.os firmados. pelo G o>CJ'.tl.O .~~ederal. 

A emenda é da Commissão de FinalN<tS du S8nadu. 
Deve ser acceíta. 

N. '54 

Ao art. 3• - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a despender, por couCa do 

)Iinisterio da ViacãL). a quantia de 134 :•000$:. para installação 
do serviço aero1ogico n o Brasil . 

Pa·recer 

A emenda. é tia Com:n issã.o de Finaw;as dll ::;enado e deve 
ser acceita, pois, v isa distribuir pelos .Miní:s terios da Viar;ão, 
Marinha. Guerra e A:;ricullura a despesa . relativa. a t.ão im
portante assumpto. 

N. 55 

Ao art. 3" - Accr'escente-se : 
3•landar construi,!· u ma linha ferren. que, partindo da es

tação de Presidente Bueno Brandão_. na Estrn.da 'de Ferro 
• Bahia e Minas, sig·a por entxe os r io;; Haúna c ~lucury e vá 

=terminal' no porto de· S. >:\fal.heu s, Jlll li:~tado do E.spiriLo 
Santo. 

J'O.'I'CCC'I' 

:\ 1:menda ·~ dn Sena•.l•w .l•~rrlnynH, i'l l.nnt.~:.iro. 
}!;' uma auiMit.a•;ãt.', pudeudo s~.:1· a~;ccila . 
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N. 5G 

Accrescenle-se ao art. 3•: 

Fica o Governo igualmente autorizado a construir no 
~stado do _Espírito Santo. urna Hnha telegr'aphica, que, 'par
tmdo da viila de Santa Thc:reza e passando pela villa de Boa 
Fa~ilia, vá _até á cidade de Affonso Clauqio e outra, que, 
.salnndo da ·v1lla dQ S. José do Calçado, vá até á villa de Rio 
Pardo, passando pelas cidades de Alegre e Muniz Freire. 

· PareceT 

A emenda é <lo Senador Jeronymo Monte-iro. 
Nada ha a oppôr, porque é uma autorização. 

N. 57 

Ao art. 3" - Accrescente-se: 
«A Fazer ao Estado do Rio de Janeiro a concessão para 

os melhoramentos· dos portos de Nitberoy e Angra dos !Reis, 
nos ter-mos -do disposto em o art. 53, n. X, da lei n. 3.991, 
de 5 de janeiro de 1920, podendo quanto ao ultimo porto, 
entrar em accôrdo com o Governo do Estado do Rio de Ja
neiro com o do Estado de Minas Geraes, para a melhor exe..: 
c-ucão das respectivas obras, desdet que passe á. administração 
deste, o trecho da Estrada· de Ferro Central Oeste de Minas, 
de Capivar-'y a Angra dos"Reis, cuja incorporação ã rêde sul
mineira fica autorizâda por esta lei.» 

Parer:e1· 
í 

A emenda e do Senador Francisco Sá, modificada pela 
Commissãq. de Finanças do Senado. 

E' uma autorização e não ha )nconveniente em approval-a. 

IN. 58 

Ao art. 3" - Accrescente-se o seguinte: 
A mandar fazer os estudos para a construoção do port.o 

de S. Francisco. no Estado · de Santa CatJliar'ina., abrindo o 
-credito necessar'io ou fazendo operações de credito, e a con-
1ractar com n mesmo Estado a construcção do dito porto. 

Parecer 

A Commissã.o de Finança~ pensa gue pôde ser approvada 
esta emenda, que é autorização para uma obra util. 

O Governo e~eeutará si tiver recur$OS. 
~. - Vol. ~VI. 
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N. 59 

« Art. Fica o Governo autorizado a conceder novos 
pt·~zos para cumprimento dos coutra.ctos de construcção de 
estr~d~~ !le ferro, feitos de accôr.do com a lei n, 2 . 943, de 
t? de jan~frn de 19~5, sem onus para o Thesouro l<'ederal e 
ass·~~~<ios · du1·ante ·o peripdo da guer'ra..» 

Parece,-

Esta emenda te:ve origem na seguinte, que substituiu, 
no Senado. por proposta da .Cammissão de Financas: 

« Os prazos dos . contráctos para ·córistrucç~'o de estradas 
de ferro, em -virtude da·lei federà1 ·n. 2:94~, de S'de jane-iro 
de 19i5, concedidos sem onus parç. o Tltesouro Fedt:'lra! e assi
gn.ados durante o período àa gijerra, serão contados, ·para 
todos os effeitos, de 12 de janeiro de 1.92Q em deante, data 
da promulgação do Tratado ·'de. Paz no BrasiL ' .. . . 

Sala das sessões, 1.9 de novembro de 1920. - lwsto 
Cfl:er'm:·MJ.t. -Firmo Bra~a. ·- Jose Murtinlio:,_ 

A Commissão do Senado assim opinou sobre a emenda: 
~ Tratando-se . de concessões .que não acarretam onus 

p~a o· Th~souro ~aciori~l e attend~ndo ás eircumstancias que 
d,i'f;ftcultarai:n ps trap~lp.o's de construcção, a C:Ommissão acceita 
a ·'emenda com ·a tedaéoão ·acima.~ .. 

• l.· ' Piri>e'éendo 'n1édídâ de· eqt1ida.dé1 a Commissão de Fi
nanças da camara ar,ceita a emenda. 

~- 69 
~Fica o Governo autoi'izado a ('.Onstruir uma ..tinha tele

gr<!Phica .que ligue a ci·dade de Santa Rita QO .Parnahyba á 
de Jatahy, passando pela do Rio . Verde, no Estado· de <Goyaz, 
podendo empregar neste ex:ercicio a irnportancia de 50:000$, 
para ínieio dos re~:.-pecttvos trabalhos.'> 

Parecer 

Esta. emenda.· foi. apresentada no Senado, pelo Senador 
Her-'me.n.égildo de Moraes~ ~ôril' a· seh"trtnte redaccão: ' 

«Para inicio da consts\H.·.ção de uma linha te1egraphica 
na. cidade d~ Santa Rita do 'Parnahyb~ á. de ~atahy, passando 
pela , do· ~i o y~~de, tod~s no Estado de Goyaz, 50 :ooosooo. 

·Sala das sessões, 19 de novembro. de i920. - ]Jermene-
uildo de Moraes.> · 
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A Commissão de Finanças do Senado achou melhor re
digir sob fórma de autorização. 

A Commissão de Finanças da Camara acce1ta a emenda, 
nos termos em que está da"da a precariedade das lin'b.as tele
grapbicas em Goyaz . 

N. 61 

Fica o ·Governo aut.orizado a proseguir a construcção da 
Estrada de :Ferro do Tocantins, para isto adquirindo por com- ,,. 
pra os 82 kilometros em trafe.go ·e as obras já construidas e 
ainda não inauguradas, de propriedade da Companhia das 
Estradas de Ferro do Norte do B:r'asil e todo o acervq desta, 
contractando ·com a mesma ou com quem n1aio:res vantagens 
ófferecer ou i'azel-b ·pela f6rma qua julgai' maís conve.niente, 
á dita ~onstrtioção, e bem assim a l)romover a navegacão do 
alto e baixo Tocantins e seus affluentes, podendo para esses 
fins realizar as necessarias · operacões de credito. 

Parecer 

Esta emenda foi apl.'esentada no ~enado por varios Se
nadore-s, e obteve parecer favoravel, por tratar-se de uma au- · 
to:r-ização, que o Governo utilizará si reputar' conveniente e 
quando for cpportuno. 

Assim tambem opina a Corrimissão de ·Finanças da Ca
mara. 

N. 62 

Art. Fica o Governo autor1zado a contractar, se-
paradamente para cada :porto, a conclusão das obras do porto 
P canal de Laguna, do porto e canàl de Florianc.polis e do 
porto de Itajah~". no Estado d~ Santa Catnarina, ~egundo 
planos e estudos organizados na Inspectoria Federal da 
Portos, Rios e Canaes, :razendo para tal fim a.s operaç_§es de 
credito necessar ias e que julgar mais convenientes. · 

Parecer 

A Commissão {ie Finanças acceita a emenda, que trata 
de obras uteis, deixando ao Governo a c)pportunida~e da 
execuclo . . - , ' 

N. 63 : 

!Fica o Governo autorizado a <:onstli.I tr a. linha telegra~ 
, Dhíca de Imperatriz, no Estado do Mal'anbãc, á .cidade de 

Concei<;ão do Araguaya, no Estado do Pará. correndo a re
speativa despesa por eonta da verba 3• do presente orçamento. 
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A emenda fDi apresentada aó Senado sob a fórma impe
I'ativa e transformada em autorizaç.ão. 

COJ'!10 não ha augmento de deepesa e a linha só será 
constrmda si a ver.ba orçamentaria dér recursos nada teril a 
Commíssão de Finanças a oppõr. ' 

N. ô4 

At'l: · Ficam e.);:tcnsívas aos continuos serventes e 
operar-'ios' das repartições federaes as vantage~s concedidas 
aos operarias da Estrada· de Ferro Central <lo Brasil, quanto 
ao abatimento de que gosam nos trens de suburbios e pe
queno percurso. 

Parece1· 

... emenda deve ser approva<la, uma vez .que já a lei 
(~oncedr. esse favor aos operarios federaesr aos quaes estão. 
equiparado~ os modestos serventes e continuas. 

N. 65 

Fita o ;(:ioV!!rno autorizado a coutinuaJ• o;; trabal'hos de 
cf)nstrucção do ramal de Abaeté, da Estrada de Ferro Oeste 
de Zlíinas, até :10 kilometros além desta c"idade, podendo des
pender para esse fim a quantia de 300:000$, para o que fará 
a.s necessarias operações de credito. 

Parece?' 

A Commissão r.le •Finança5 acceita a emcncla. 
Justificando-a, disRc, no Senado~ o Senador Bernar•do 

Monteiro: 
«A Estrada U(J F erro ·O.!\'> h.: de ~I i nas, com cerca de 2. 000 

kilomctros de linha em trafego, nos Estados do Rio de Ja
m~iro c de :.una:; .. hi. não tem, nas suas margens, mattas de 
onde possam ~cr tirados dormentes para seus servicos. O 
município dr. Aba'eté, conforme mandou verificar a. dircctoria 
da estrada por engenheiros competantes, possue grandes 
matta!> on'do se encontram madeiras de lei de primeira 
ordem'(' onde as terras são do cxtraordinaria uberdade. O 
orolongomentiO .da linha, além de satisf~er uma vasta região 
nessas condições, '•ae fornecer, pm· ba1xo preço, dormentes 
(!e que mui~o necessita ao ~strada para sua extensa rêde. 

Sala das scssõe;-<, de novembro de 1!'120·. - B~rnat'flo 
Monteiro.:. 
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A Commissão de F inanças· do Senado assim opina: 
<Tratando-se de uma autorização de que o Governo fará 

o uso que julgar conveniente, de accôrdo com as necessidades 
do serviço e não se r eferindo a emenda a obras novas mas 
á continuac;ão dos trabalhos da construcção de um ramál que 
será de vantagens para a Estrada de· Ferro Oeste de Minas, 
pelo barateamento que a nova linha poderá trazer do com
bustível empregaóo na mesma estrada, a Commissão é de 
·parecer que a emenda póde ser approvada, supprimindo-se 
as seguintes pa~avras in fine : <:: • •• para. o que fará as ncces
.sarias operações de eredito.» 

A Camara nada tem a !Jppôr. 

N. 66 

Onde convier: 
Art. ·Ficam isentos das exigencias regulamentares, 

para o effeito de promoção, os actuaes praticantes de con
ferentes da Estrada de Ferro Central do Bra.c;it. que tenham 
mais de 1.0 annos de serviço e cinco de . effcctividadc no re!e-
rido cargo. f 

Parecer· 

A Commissão de Finanças do Senado assim opinou sobre 
·esta emenda: 

c A Commissão acceita a ·emenda, por se tratar de func
cionarios _antigos que teem adquiri<lo na pratica do servico 
apti<lões sufficientes que <lisnensam n. obrigatoriedade do 
concurso para· serem promovidos.» · 

A dispe-nsa do concurso não é conveniente, c a admhlis
tração informa que a medida é incllnvenientc ao serviço 
publico . 

N. 67 

Fica o Governo autorizado a ceder ao Audax . Club, com 
séde nesta Capital, uma ár('a de terreno até 800 met.ros qua
drados n ão podendo o mesmo immovel ser transferido ou 
alienado e devendo r .;ver ter ao Patrimonio Nacional. no caso 
de ser extincto o referido club. 

A emenda foi proposta no Senado pelo Senador Matolln 
Junior, assim: 

~~:Considerando que os :xovernos das nações adeantadas, 
taes como a IU$laterra, os Estados Unidos da. Ameriea do 

' . . . .. - ... ~ 
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·Norte, a Republica Argentina, etc., prestam auxilio de toda a 
ordem ás sociedades de yachting; 

Considerando que. o Governo do Brasil, ass~m pensando, 
reconheceu o Audax Club co;no instituição de utilidade pu
blica, por decreto n. 3.39·5, de 2ô de novembro de 1919; 

Con,siderando .que a proteccão· ás instituições que diffun
dem o gosto pelo desporto e cultura physic..:. é medida de ele-
vado alcance quão patriotica; · 

Considerando '(jue esse gremio de yachting necessita de 
local apropriado aos seus fins. 

Accrescente-se ao projecto n. 325 A, de 1920, da Camara 
dos !Deputados : . 

c) ao Aud::.x Club, com séde nesta Capital, uma área de 
terreno até 800 metros quadrados, nas proximidades da bacia 
á praia da Saudade, ou em outro local que lhe seja con
veniente. . 

Sala das sessões, de novembro de 1920. -- MeteZlo 
Junior.> 

A Commissão acceita a emenda por ser uma autorizáção. 

N. 68 

Onde convier: 
Art. Terão passagens . grat:uitas em todos os, trans-

portes maritimos, fluviaes e· terréstres, mantidos pela UniãG 
e, por · conta desta, nas emprêzas dos mesmos transportes, 
subvencionada~ por ella: 

a) ps funccionarios publicas, quando em obj ecto de 
serviço; 

b} os m-embros do Governo e os doi Poder Legislativo. 

Pârecer 

A Commissão de F1nanêas àccéita a emenda. cru-e foi as
~im justificada no Senado, pelo Senador Yespucio de Abreu: 

"'A razão de ser da emenda é de facil intuição. Assegura 
ella o <lireito a transporte gratuito aos funccionarios 'PUbli
cas, quando em objecto de serviço. 

Não se comprehend_e •que um funccionario que si?> loco
move em obj Mto de servico faca-o a .-eXpensas proprias. 

A segunda narte e:aTante o mesmo direito dos membi."os 
do Governo . e aos do -Poder Legislativo.. ·, . . 

Nenhuma innova(;ão representa esta segunda parte da. 
emenda. pois revigora disposição já exis-tente nas duas ulti-
mas ·leis 1JrCainentarias. . 
, .Mais ainda: em qüasi todos. os paizes do. mundo; os mem-
bros do Legislativo gosam de .semelhante :vantagem •. 
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Entre nós _ella visa f!lcilitar-lhe~ · · connecimento do paiz 
e o da-s necessidades naClonae~. o que só p6de trazer vanta
gens a quem cabe a{tender aos rec.l•amos dessàs necessi-dade .. 

A Commi::;.são de F!inanoas acceita a emenda :por ter a 
Camara .já deliberado, no mesm<l assumpto, f.avoravelm:ente. 

N. 69 

E ' o G\>verno autorizado a reorganizar a Reparticão de 
!..1\.guas e 'Obras Publicas,. dando-lhe o caraeter technico .que 
lhe compete como de.partam-ento <ie engenharia e s~m au-
!gmento de dcspezas . . . 

O Governo providenciat>á no sentido de ser transferido 
para o Departamento Nacional de Saude Publica o ·serviço 
das galerias de ·aguas f luv iaes, actualmente a cargo .daquella 
repartição . 

Parecer 

A emenda é da Commissão de Finanç.as do Senado e visa 
apparelhar o Governo para melhor a:ttender ao serviço de 

· abastecimento de agua do Districto Federal. 
Deve ser acceita. 

Onde convier : 
N . 70 

. Art. . Contintía em vigor o. àtt. 6'1. da lei .ri. 3. 991, de 
5 dP- janeiro de 1920, que revigorou o art. 74, _n. 4, da lei 
n . .. 3. 272. d~ 6 de janeh·n de 11H í . relativo á celebra cão de 
cor:atractos de aiugueis de c:rsas e condooção de .malas dos 
Correios por tres annos. 

Parecer 

A emenda é da · Commissão de Finanças do Senado. 
·:Devo ser acceita, Jl(ll•que visa tornar .possiveis os eon

tracf.<>s para alugue}s rle casa por -prazo . sup~r~or a um anno 
e · p'tover sobre aproveitamt'..nf.? da. verba · «~oriducc:ã~ de ma
la~~ - pela fórma que fôr ma1s utJl ao serv1ço pu·bhco 

· N. 71 

.. ht. _ Cori'tinúa em, vigor a tfisposicão do árt .. ~9 da 
(ei n. 2 .. 8-i:?. de ~ _ dll janeiro de i9ilí. a .qt_Jal d ete.rn.u.na que 
as sobras dos crerlitos de~f.inado·s a venetmentos f1~qs dos 
funccionar~os posta~~: poderão ·ser appHcados nos pagamen
to~ po$ auxiliares adn:iiítidos 'Oarà supP,rirem as faltas dos 
empregados afàstã.dos do serviÇô, por licenças e ~utr<>s mo
tivos. 
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Parecer 

A emenda é da Commissão de Finanças do Senado. 
E lia tem por ~im . aproveitar as sobras das verbas para 

pagar pessoal provlsOrlO, )'\em o que 0 s(\r-viço postal muito 
sof!rer1a. · 

Deve ser acceita. 

Onde convier: 
N. 72 

Art. A quantia est-abelecida ;para a E. F. S. Luiz 
a Caxia~ é de. dois mil ~ontos de réis e não {}r. mil contos, 
N )IDQ foi pubhc~do no Dta1'Ü) do CongrP.sso. 

Foi um erro de rev1sao. 
A· e-menda deve ser acceita. 

N. 73 

Art. Fiea o Governo autorizado ,a contractar e,om 
quem maiores vantagens offerecer o ser-vico de navegacão 
fluvial de Matto Grosso, podendo para esse fim subvenciona'!.' 
a companhia que se encarregar do mesmo serviço 'POr meio 
de um auxilio. que pode~ã ser global ou parcial, pelo preço 

. estipulado para cada viagem, não excedt>:no. nn primeiro 
·caso, de 300 :000$ annuaes e no segundo <i e 30: 00()$ por via
gem redonrla de Montevíd'éo a. Corumb.ã. (' de 10 :000$ de Co
rumbá a Cuyabá. 

Paragranho unico . Para os effeit()s desta autorização, d 
Governo entrará em aceôrdo com a companhia cessionaria 
no s~ntído da mesma poder utilizar-se do material do Lloyd, 
m ediante compensações. que ~~rão reguladas no respectivo 
cont.racto, do .qual t ambem constare o numer o -de viagens 
·precisas para normalizar o cursl) daquella navegação, prin
cipalmente no trecho de Corumbá. a Cuyabá. 

Esta emenda foi assim · a.pre-sentada ao Senado pelo Se-
nad(lr .José Murtinho: . 

Fiea o Gr>v~rno autorizado a desli~mr do Ll"Yd Brasi
lniro, na data da nresentc lei, a actual linha fluvial de Matto 
Grossn r>ara com:t.ituir empreza nutonoma. com uma subven
r,ão até trinta contos de réis nor viagem t'edonda de Mon
tevirléo a CorumM. e dez c.ont.os ·de réis d e CorumM a Cuyabá, 
resolvendo a respeito do material e bens existentes como fôr 
mais convcmiente. para incorporai-os á empre7.:a arrendataria. 

A C0ommissão 'de Finanças do Senado a acceitou sem 
justífioocão. · 

A da Camara acceit.a. l)Otoque é uma autorização e visa 
melhorar. o precario .serviço de navegaGão do longinquo Es
tndo o e Matto Grosso. 
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N 74 

Onde convier: 
.:\1-t; Continúa em vigor 0 art. 53. n . 5 

ile 5 de janeiro de f920. 

P(l.rccer 

A disposição revigorada Ls. a seguinte: 
\l:Fica (l Governo autorizado a despender até Só :000$ 

para desobstruoção do rio Cuyabá, podendo abrir o neMssario 
credito»-. · 

A emenda foi do Senador José l\furtinho e acceita pela 
Commissão de Finanças do Senado. · 

E' uma autori?.ação P não ha inconveniente na sua ap
provação. 

N. 75. 

Fica o Governo autorizado a despender a quan-tia de 
30:000$ para a com;trucção da linha telegrap-hica de Urus
sanga r! Nova Veneza, por Coca1 e Crí!'sinma, no Estado de 
Santa Cal.harina. 

Pm·ece1• 

Esta emenda foi aprf'sentada pelo Senador Lauro :'1-Iüller, 
nos seguintes termos: · 

«Consi~ne-!'õc a auantia de 3'0: 000$ pa'~'a a construccão de 
li.nba telegrapbiPa do Uru~:.;an2'a a Novn Veneza. por 'Cncal e 
Crissiuma. no Esf,a·do de Santa Catharina. - Lauro MüUer. 

A Cnmmissão de Finan(la~ do Senado transformou em 
autori:r.aril n. 

Não ha inconvr.ni~ntr. na !>U:t apTJrova~ão. 

N. 71.i 
Onill' convi('r: 
Art. Fica o Governo autorizado :1 coneed~r p.assagem 

de 1' cln.Rsc. nrtr·a mn1lqunr nonto do rmiz. ao.:; alumnos e as
niranle no m:ud·-~terio dn rn~titulA' ~n.iamin Constant, n~ 
Lloyd Bra>;iiPirri n na~ C'<;f.rncltt!': dn f('rro administradas pelo 
Govr.rno. 

Pa1·ccm· 

Esf.a ~rr>cnrln foi anrC'r.:flnlrrda an Sr--n~rlo. em fn-rrna inl
peratiYl. p(>]no:; Sl'nnrlor~s Euscbi 11 n~ Anrlrai!P: e MeteU o Ju
nior. 
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· . ~ _9ommissã? .ele Finanças do Senado deu a fórma de au-
toru~açao_ e aeee1tou a emenda. · 

. ~~ão par~ce conveniente o precedente, e por isso a Com
mlssao de Fmancas da Camara não aeceitou a emenda. 

N. 77 

' Onde copvier: . ·ç 
Fica o Governo autorizado a despen.der até a quantia de 

80 :~00$ para e.onstrueção ,de uma linha telegra:plüca, que, 
parhndo da. Foz do Iguassu ou Catandubns, vá terminar em 
Por~o Mendes, situ~dü .á margem esquerda do rio Parariá, 
aba1xo das Sete Quedas, no Estado do Paraná. 

Parece?' 

A emenda é dos Senadores José ~iurtinho e Alencar Guí
marães. 

A Commissão de Finanças do Senado acceitou-a, porque 
é autorização ao Governo e pelá mesmo motivo a da Garoara 
tanibem a ãooeita., · 

N.· 78 
Onde convier: 
Ar.t • :F\i~a o GoverilO autorizado a contractar com a 

Qompa:p.hia de· Navegação do Rio Pa.rnah'yba (·Piauhy), desde 
que finde o a·ctual contra.eto, ou com quem maiores vanta
gens oHcrecer, o serviço àe navegação daquelle rio, pelo 
tempo que julgar conveniente, servindo de base para n .novo 
cbrttrã.cto o systema. de supverição, .que poderá. ser englobada, 
comd aetualmente, ou paree!ladamente, pelo preço estipulado 

. para .a milha navegada, de accórdo com as partes eontr.actan
tes·, ficando em qua~quer c-aso resal:vada a. obrigacão de s~r 
fixado o numero de viagens feitas pela com-panhia, ctue terá 
tambem direito ao .pagamento das mesmas quotas, pelas v1agens 
.que ex<:ederem ·ás do contracto e .que sejam justificadas 'Pela 

·' necessidade do serviço publtco". 

Pnrecer 

Esta í'rtlenda foi apresentada ao Senado, no~ seguinte.s 
termos, pelo Senador Pires Ferreira, mandando n~cre~entar 
ao art A0 § 1°: o:E a prorogar o aclual contracto da c~mpanhia rl~ Na
gação do Rio Parnnhyba ( Piauhy) pelo prazo. r:elle frx:ado, 
sendo, porém. á verba de 120:000$ annuaes ehmmn~a e pa
gando-se" sómentP 3$ .por milha nav_egada. de derc1da e .5$ 
quando de subida, ficando a companh1a obr1gada a fazer o1to 
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xúigens ,da. cidade de Í>arnahyba a Tutoya; quah·o ditas da 
cidade de Parnahyha ;t Therez.ina no ·inverno e tres no verão 
e tres ditas de Therezina a '~"loriano no invernc e duas no 
verão, com direito ás. mesmas subvenções parà as demais 
viagens que puder real.izar, bem como aos onus, deveres e 
direitos. A companhia obriga-se Lambem a ter uma draga 
pazra fazer a desobstrucção ·dos bàixíos do rio Parnahyoo até 
Floriano, para o qu_e terá 4:000$ mensaes, dt1rante oito mezes 
em cada. ~nno, mediante fiscalização da capitania e do fiscal 
de navegação.» 

A Commissão ·de Finanças assim opinou a -re::,peito: 
«0 contracto de que trata e·sta emenda só terminará em 

f922 e. por elle a. companhia receb~ a subvenção annual d~ 
120:000$, o que dá parcelladamente a importanria de 2eos3 
por ~ilha navegada nas linhas fluviaes e 3$472 na linha Par-
nabyba-Tutoya. . . 

A _emend;1 al.tera ~sta distdbui~o, o que. moc;tra que eUa 
v,isa ,n;ão prorogar o actual contracto, Irias ~eali;tar um novo 
~ccôrdo, que melhore o serviço de navegação naquella região 
do paiz. . 

A Comm1ssão não .dispõe de dados sufficientes para ~va
Jiar a conveniencia em ser au,gmentada a actua! subveu!;ão, 
mas acceita: uma solução de accôrdo com substitutivo acima.:. 

A Corrimissão da Camara acceita, porqúe é uma autori
zação. 

:N. 79 
Onde convier: 
A diaria dos .praticantes-conferentes e praticantes-con

dnctor.es será igual á dos praticantes-machinistas e pratican
tes-telegraphistas, na Central. do :Brasil, isto é, de 7$000. 

Parecer 

A emenda é do Senador Irineu Machado e teve o se
guinte parecer no Senado : 

é:Tràt~-se de umâ é;merida justa, ,que já foi mc~uida pe.la 
directoria da Estrada na proposta de orcamento que apre
s,entou par2 o anno de 1921 e que foi apoiada pelo Ministro 
dá. Viação e .Obras Publicas. A Commissão julga, portanto, 
que. a emenda póde ser approvada.~ . 

A Commissão da Camara não acceita a emenda. que cor
i:~s~J;tdê-. a regular uma situação de clas:~e especial e não 
àttendé · à caso geraL 

Ondt'\ convier: 
N. 80 

Os bagageiros da Estrada de Ferro Centrai do Brasil pas
$àm a ter a denominação. de fieis. e a perceber os vencimen
tos scguin·fes: .Ps.de 3a classe, 3:000$ annuaes; OS 2", 3:600$ e 
OE ,de 4•, 4: :8Ô0$0QO. 
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Nota - Os de 3• classe em ntimero de 30 percebem 
actualmente 2 :400$; os de 2• em numero de 20 percebem 
3 :000$; e os de P, tambem ero numero de 20 percebem actual
mente s-:300$000. 

Sala das Commissões, 11 de dezembro de :1920. - Iri:neu 
31achado. -

Onde convier: 

Art. Os bagageiros da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, passam a. ter a denominação de «fieis de treiiD. 

Parecer 

Esta emenda é do Senador Irineu Machado e obteve o 
seguinte parecer no Senado : 

«.A. Commtssão acceita as duas emendas por julgar con
veniente corrigir a denominação de bagageiros e por ser ne
cessarío um augrn.ento de vencimentos pa:ra essa classe de 
pequenos fun-ccionarios da Estrada de Ferro Central do 
Brasil, conforme já se manifestou em parecer dado a um pro
j eoto do Sr. Alfredo Ellis, t ratando do mesmo assumpto.-. 

A Commíssão de Finanças da Camara não accena a 
. emenda, pelas raz'õ.es seguintes, da-<las pela administr~o. 
para impugnai-a : · 

O quadro c despeza. actual com os bagageiros são os se
guinte-s: 

20 bagageiros de f• classe .•... 3:300$000 66:000$000 
20 bagageiros de 2e. classe .• · .. . 3:000$000 60:000~000 
30 bagageirol' de 3ft cla-s!; P. ... . . 2:400$000 712:000$000-

198:000$000 

1\ emenda modifica os v encimentos, augmentando a des
pcza 110 total de M :000$, assim demonstrado : 

20 ba~geiros de p classe a . . .. l.'f :800$000 g5: OOOS\000 
20 bag-ageiros <I c <)a Clãs se a ... 2:-600$000 72:000$000 .., 
30 bagageiro~ dl', 3 classe a ... 3' :il00$000 90:000$000 

258:000~000 

Esgc augmento rle vencimentos, concP-dido isoladamen~ 
para os baga:?Piros, não é .iu~t.o, porque dc11e rc~ultar.ã a a,11'l
maila de ficar o ba!!'lb'!eir o. de 1• classe percf'bnndo 
maiores vencimentos do que o conductor de ,l. classe, .que lh~ 
~ su-perior na hierarchia e ,que, na Qualidade <le cllefe de 
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irem, tem necessidade de lhe dar ordens e instrucçõcs ::;obrn 
o s~rviço. A wpprovação ~a emenda 'iém complicar a organi
zaçao das f!SCalas do ser:r1ço dos trens d aestra.da, a .qual, por 
sua provr1a natureza, .Jâ demanda espe·cial attencão. 

. ~a hypothe.s_e de, mesmo assim sem consultar as conve
mcnc.Ia·s do serv1ço, ser approvada a emenda, é indispensavel 
nugmentae a verba elo pessoal titu!ad<l de 60:000$000. 

N. Si 
.. 1de convier: 

~4.rt. Os bagageiros da Estrada. de l<"err.o Centrai -do 
Brasil passarn a ter- a den0minação de «fiei~ de trem;). 

A Commissão não acceita a emenda, porque a adminis
tração informa ser inconveniente. 

N. 82 

Fica restabelecido, para todos os effeito;:;, e igualado aos 
demais depositos geraes da Estrada de Ferro Central do Bra
sil, o deposito geral da ·a~ divisão da mesma estrada.· pas
sando a ter a denornina()ão de encarregado de deposito geral o 
eargo actual de armazeni::;ta e de ajuliante o actual auxiliar, 
cem os me!'-mo:o vencimentos e vantagens assegurados aos 
Junccionarios dessas categorias. 

Esta emenda ~ da autoria. dQ Sena<lor Raymundo de Mi
randa e obtevn o ~eguinte parece·r no Senadn: 

M Cnmm1~s5.o não se oppõe ú approvação desta emenda, 
que providencia sobre a regularida<le do serviço da 3m divisão 
da Central :Jiém de que o augmcnto ·da despeza, que 
será insiinifieante. apenas dcterminad.n pela differencn. 
de ·venc1ment.o:-; ('.nt.re o mn·go tle armazemsta e o rle em.arrc
~ado- de deposito. CJUf" não- 1e1•:'\ direito ao quantitativo para 
aluguel do casa.» 

A Cnmmissãn de Finançaf.l ria Camara não. n~mcnr<!a. com n. 
"menda. lJCla razfio seguinte, dada pcl~ admm1sh·a<:ao: _ . _ 

c:O Jo~nr rlc enearl·e~rfo do dnspos1to g-m·al da 3" drv1sao 
(Contabilidade) foi supprimido no rr.~lamcnto a.pprnvaqo 
pelo decreto n. 13 !l-10. de 25 de dezembro do Hlf9, por nao 
ser neccssario. tendo sido disncnsaclo o e~.nre~11iln. qur. o oc-
cupava por niio contar de:r. annns õ_;. servu:.o pubhco. _ 

A arrproval!ãn de~t.a cmendil nao consut~ as cn~vemen
r.ias do s~rviço da estrada P '[)MC\ dar Ioga;- a rea<'lmi!"'<::ão do 
runcc.ionario dis)'lensa~o. 
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N. 83 

Qn<le convier : 

Art. Ficam extensivas ao sub-chefe do Movimento e 
ao sub:..epefe ·do · Telegra.phó e da Illuminação da Estrada de 
Ferro· Centrai do Brasil a vantagem constante do art. 181, dó 
regulamento que baixou com o· decreto n. 13.940, de 25 de 
dezembro de 1919. · 

Parecer 

A emenda é do Senador 1\~-arcilio de. Lacerda, e man<~.ava 
estender vantagens dos arts. 181 ·e 182 do regulamento da 
Estrada de Flerro Central do Brasil. e foi assim justificada: 

A primeire emenda vi-sa equipárar ao sub-chefe do Mo
vimento e ao sub--chefe do TeiJeg.rapho; e Illumiri.ação os 
seus collegas de tracção, de officinas e engenheiros r~sjdeutes. 

São funecionarios da mesma categoria, desempenhando 
func;ções identicas, devendo ass-im perc~pere.m as mesma,s 
vantagens e. regalias do act'llal regulamento, art. 181 e 182. 

P.erá, portanto, acto de .ius1!i~a a ;aoce.itacão desta 
emenda». 
. J • ' 1 ' ~ : 

A Commissão de Finanças .do Senado deu o seguinte pa
recer: 

I • 

'lA concessão do favor contiqo IW art. 181. do regula
mento em vigor é justa; o mesmo não se dá quanto ao do 
art. 182, porque acarreta o augmento annual de ·i :800$· de 
desp'eza. sem correspondente · benMwio para o serviço . Os 
cbefes do t.elegrap.ho e do movimento da Estrada já residem 
em 'propiios -~üi.eioiià.es; situados nâB immediações das Hnhas e 
podem, p.or isso; acudir com presteza a qualquer necessidade 
tirzente 'dó sel'Viço _ · ··· · · 

. ~ A Commissão é, portanto, favora:vel á primeira oparte da 
emenda e contraria á segunda parte-.. 

O art. 181 dá residenc'ia em proprios da Estrada e o 182· 
manda pasar em dinhsiro o aluguel, quando não haja proprio. 

- A Commissão de Finanças da Camara. não· acceita a 
emenda, que a administração julga inconveniente. 

N. 84 
Onde convier: 
Art. Terão passagens gratuitas nos e~rros de segunda 

cJasse da E!';trada de Ferro Central ~o Bra~tl, nos trens d<>s 
suburbios os carteiros e estafetas dos CorrelOS e Telegraphos, 
e éorrei~ dos mini'stros, quando em servioo. 

~ · ~ . . . . 
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Parecer 

4 C'ommissão de F1inanças do Senado acceitou a emenda, 
que foi as~i~ jüstificada pelo Senador Pires Ferreira: · 

«Trata-se àe uma. medida de equidade a pequ~nos ser-vi
dores do Estado, cujos ordenados não devein estar sobrecar
rel?3.dos .cOm ~espezas de pas'sageris, sobretudo quando em 
servi co do mesmo Estado. · .. ' . .. · · ·. · 
· · · 'Assbn, pois, déve a emenda ser tomada na devida consi
deração ·e ni~repe· a p~cessaria approvação qo Sena-do.» 

· · A' Commis'sã.o da · Cainará zíãu· · àccefta a emenda que a 
a~rninistração informa poder d~r logar a ·~usos . 

~- 85 
Onde convier: 
Art. O Governo fica autorizado a encampar . ·a linha. 

ferrea, . que vae da estação de Lages, na Estrada de Fet•ro 
Central do Brasil, á estação doe lfontes, incorporando-a a esse 
proprio nácional. Na encampação, que serlá. feita pelo :preço 
que fõr julgado mais -conveniente, poderá .despender até ·s-eis
centos con:tos ·'de ··réis, à.brindo para isso o ~~c~ssario credito. 

Parecer 

A emenda, que é do $enador Jeronymo Montetro, obteve 
parecer 'favoravel <la ~ommissão de F_inanç(!.s <lo Senado, por 
ser autorização, e ~oi a-ssim 'justificada pelo seu autor: 

r .4 'I ' '• ' I'' . . • , 1 ' ' 

E' uma medida que se· impõe . A incorporacão do ramal 
1erreo de que cogita· a emenda, <á' .Estrada de ·J!ferro· ·çenfral 
do Brasil, virã facilitar o transporte, nessa vasta e rica zona 
- tão proxima da Capital do Paiz, - onde a cultura podeZ.,á: 
~;e descnvo1v~r amplamente. perrrtittin'4o ' a · collocação de 
$1irande numero fie lavradores; conc9rren:do para o abasteci-
mento do· mercado ·do Rio de Janeiro. · · 

A operação autoriza<Ia pela emenda, não terá onus, para 
o cofrr: publico, visto a farta remuperação, que terá o capi
tal ahi empregado, com o aproveitaplf3nto desses ricos e fer
teis terrenos, actualmente em abandono. 
· A da Camara não acceita a · ·emenda, por não paver 
terolpo de estuàal-a, o que deve ser !eito em projecto em se:. 
parado. 

N. 86 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a prolongar a linha 

da. Estrada de Ferro Central do Brasil, da estação d·e· Mata-
douro ·á praia de Sepetiba. · · · · .. · •·•: '' 
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A emenda ê do Senador Octacilio de Camará e sobre ella 
assim opin_ou a Commissão de Finanças do Senado: 

«::r'rata-se <lo prolongamento do ramal de Matadouro até 
Sep.etlba. Será mais um meio de transporte no Districto Fe
deral, o qual não .d~ixará certamente de ser utíl, e como a 
a emenda está redigida em fórma de autorização a Commis
são ·é de parecer qlie a mesma póde ser approváda. » 

A Commissão de Finanças da Camara nada tem a Óppôr. 

N. 87. 

'Ficam os ar-chivistas da Estrada ile Ferro Centrat do 
:Brasil com os vencimentos annuaes de 4:800$, sem prejuizo 
do abono provisorío que recebem actualmente. 

Parece?' 

Esta emenda foi assim apresentada. ao Senado pelo Sena
dor Metello Junior: 

Considerando que os archi·vdstas da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, são obrigados á fiança, ao passo que os de-
mais archivistas são isentos della; · 
. Considerando que os seus vencimentos s·ão inferiores aos 

<los demais a.rohivistas, ganhando aiJena.s 4 :1200$ annuaes, 
quando o archivista da Inspecteria de Portos, Rios e Canaes 
ganha 6:000$ annuaes, notando .que é este o que menos ganha. 
dos archivistas subordinados ao Mini~terio da Viação, exce
t>cão feita aos archivistas da Estrada de Ferro Central do 
Brasil; 

Considerando que o lagar de archivista nã.o tem accesso, 
e o-ccupando, portanto, um lagar sem a menor esperança de 
melhoria, a-presento á illu~trad~ Commissão de Finanças a. 
presente emenda: 

«Ficam os archivistas da Estrada de Ferro Central do 
Brasil com os vencimentos annuaes de 6:000$000 .~> 

A Commissão de Finanças do Senado deu o seguinte pa
recer: 

«A approvação deste emenda. como está re~igida, im
portaria no augmento annual de i :800$ nos vencxmentos dos 
archivist.as, que assim passariam a ser melhor remunerados 
do que Q~ armazeni!'ltas de 1• classe, que tambem prestam 
:f'ianca e reem a seu cargo serv·iços de mains. responsabilidade_ 
A Commissão acceita a emenda com a segum~e _sub-emenda: 
Em vez de 6:000$, diga-se .\ :800.$, sem pre.1mzo do abono 
provisorio que recebem actualmente,, 
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· A da Ca.mat'a não Mceila a ·emenda, que vem ausmcnlar 
a <lesi)eza com pessoal titulado ela Estrada. 

N. SS 
Onde convir~ r: 
Ficam di&pcnsados da:o oxigcncias rcgulamenlarúR para. o 

Hm de serem nomeados auxiliares rJe esc.ripta da: Estl'ada de 
:F·crro Central do Brasíl, o~ actuaes e»Cl'eventes daquclla es
trarla que tiverem mais de 10 annos de serviço na mesma re
Dnrti~:io c>- ·c()ntarem maís do cin.co annos àe offectivo exer
d-cio no cargo de escre-vente: 

P(tl'CCC!' 

Esta emencla é tlo Senador Irincu Machado 0 nos se
g-qinl es termos foi apresentada: 

Onde convier: 

A'l't. E' creada, na Estrada de Ferl'o Central do Brasil, 
a. cla~se de auxillares de es·êripta de segunda, com os venci-~ 

· mentos annuaes de 2:4008, passando os actua.es aux:iliares de 
·escripta a constituir a 1" classe. <lom os -vencimentos annuaes 
.de 3:000$000: · 

a) a :2• classe dos auxi.liar~s. d€. ~s~;:r~1}ta s~ro composta; 
pelos actuaes escreventes e gosar-á das vantagens outorgadas 
peio aug.rnento provisol'io aos funccionarios da União; 

b) para· o accesso á 1" classe terão preferencia os auxi-
1hres de escripta de 2•, cuja admissão, na cs~rada. ~e haja 
verifi!Caào a mais de d~z annos. e cuja permanencia, na classe 
de escreventes, tenha ·sido, no minimo, de dois, übservando-se 
sempre a ordem· de antigliidade na estrada .. 

Os· auxiliares de escripta de 2a · constituirão a primeira. 
categoria dos titulados no quadro dos- e.scripturario.s. 

Fica extincta a actual classe de esc-reventes:. 
Ass1m jusíHica o Senador carioca a sua emendá: 
«A presente emen~a vem pôr termo \ UIOO injustiça e 

satisfaz . úm?. velha aspiração desta laboriosa classe de funr:l~ 
donarios. Alem do mais, e lia é util (t a.dmiu.ist.t>:a.çãQ ~ ·i. b<:~a 
mar~ha. dos serviços da Central. 

O ~ubstitutivo ·da. Commissão de Financas ~lo Senado é 
ac~eHa-vel, mas a Commissão de Financas da Garoara opina. 
pela sua rejeição; porque dnvc ser resolvido o assumpto em 

-:pro.posição principal c não no orçamento·. 

N. gg 

Os membros da Associac<lo Brasileira de Imorensa, m~ 
dia11te requisição d~sta, auanr;lo viaj·ando nas "EsTiradas de 
Ferro Oeste de Minas e· Therezopolis, nos 'Vapores do Ll<Jyd 

c. - V-oi. XVI. i 
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Brasileiro ou nas companh-ias de transporte que ·gosem de 
S:!;ibvenções . officiaes, terão as mesmas vantar;ens que . lhes 
sao conced1das · actualmente na Estrada de Ferro Central do 
Brasil.: · · 

Parecer 

Esta emenda tem sua <lrigem na seguinte, do Sen!!.dor 
1\Iarcilio de Lacerda; 

«Os )or.:nalistas. que a-presentarem carteira. profissional, 
da Assoc1acao Bras1letra de Imprensa, gozarão de abatimento 
de 75 o/'<> na!; passagens das Estradas de Ferro Central do Bra
sil, Oeste de Minas e Therezopolis, bem como nos vapores do 
Lloyd Brasileiro, e estradas arrendadas ou companhias de 
transporte que vivam de subvencões ou .quaesquer favores do 
Estado~. 

O Senador es<pirito-~antense .assim just.ifiM sua e111enda :· 
flA Associação BrasÜeira de Imprensa está constituida de 

modo a que represent_e .hoje -no jornalismo brasileiro o campo 
-neuti'p, onae se congregam . todos · quantos vivem ou ·es~e
vem em jornaes. A expedi-Vão de carteira profissional é feita 
corn seguro rigor, de modo que s·& a obtem aquelles jornalis
tas que de faeto estão no e:x:erci.cio effecth'o de IJrofissão, 
carteira esta que é !'~no~ada - annualroente>. 

A Commissão de Financa-s do Senado deu este parecer: . 
. «A: Central do Brasil, já conced~ aos ·socios da Associação 
-Brasileira de Imprensa, m~di~nte requisição . desta, o f.àvor 
de 50 % de abatimento no pr-eco das caderneta-s ldlometricas. 
No de 3 . OGO kilometros. No momento actual não se justifica 
a a·mpliacão de tão grande aba:timento, pro-pos to pela emenda .. 

> A · Commissão é ; porém, de parecer que · a mesma póde ser· 
app!'ovada r.om a -redacvã~ acima . 

A maioc1a da Cominissãc da Camara não acceita o sub
stitutivo da Commi-ssão de Finan~;a,s do Senado. 

N. 90 
IQnde convier: 
:F'icam .extensivas d'ora avant.e aos flinccidriarios da Sé

~~retaria de :Estado da Vjacão ~ Obras 'Puhlic.as c da · R~J?ar
tição de. Aguas e Obras Publicas, as vanlag:~~s f;la;; b<'tltftca
eões addicionaes de que .ilá .gozam os funr cHmarws de outras 
feparL.icões do mes·xno ministerio . 

Parecer 

-- A ·einelida é do Senador Irincu Màchado ' e visa corrigi~ . 
uma e-.xe6J)r;IJ.o .. 

·, 
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_ ..... lA ·Com missão .de :Finanças ael:11 i l.ar ia a emenda, .si. não 
e~tJvsse no proposrto de regula!' e.~t.c assUJH[)lO em IJI'OJect.o 
ele Iêi, conforme j<t f.ez e enviou <to ::icnado. · · 

Cpmo dt)ejposiição ;orr.:a;ment.axia é inu~~.:~.:oeita.vel, devcn!Jo 
. ser I·ejeitada. 

N. til 
~'I. os 1\mcc.ionarios dt~ conlub i I i darl•: qrw t enha.n1 a seu 

cargo escnpturação pul' parl ida~ dohl':lllll.~. fie a ~~ Governo 
autorizado a. e0110eder, desde. o irl i e i•• da. r··~~ver:U.nt organi
·zaç~o, a gratifi•' a.Ção a que se !'!Jl'cl'u n d<t!l:I'HI u .n. 13. H6~ de 
3 de set~hTbro de 1919, ora applír:ndo ·~m lmlll!>! as r·epartições 
pagaú.oras e arrecadadoras da !lnifio. · 

PU.I"t'!'f~l' 

.\ •.~menua •.i do Sen;nlor .T •:r'UliYill" ;\I "llk tl'n. ·•.lUf.\ llw deu 
b. :scg uini.e fôrma : 

. «Augmentada de ··í :56U$. pa1·a JHI.~tltnt.:Jilll au ajuds.nta de 
contador da ;rnspectoria Fedel'al de PoL·tos, Rios e Ca.naes, 
J\-dministração Central, da gratificar;ão pelo survil;.o de escri
pturação por partidas dobradas ,a pal'tit' dn Hl15 .» 

~ A Comrpissão de Finanças du SetHLdo aeceitou-a, coro o 
substitütivo acima, g~ral. 

A Cummissão de l!"inan•;as opina 1lCia l'l',kicão das emen
da·s pOI' ter effeitQ retroactivo. 

N. 92 
Onde convier: 

·• 

Serão considerados provalivn~ ú1t A~;t'IH'ia dos Correios 
e Estação Telegraphica do Senado Fodurul ·~ Carnara dos 
Deputados, os carleiros e estaf-etas quc1 aclurtlmente nellas · ' 
·servem, emquanto bem servirem, a .iuiw dtt~ r·cspcctivas Mesas 
das <luas .. casas do Congresso Nacinnal. . 

tA émení:ia é dos Sénadóres Plr~R J.i'rrrillra. Octacilio de -
Camar·ã, Raymundo de l\.Hranda. Ahllirr~ Nnw1a. Araujo G6és, 
Je1:onymo Monteiro, Eusebio de Anr1J•uf1r\ .roM Mtü•Unho, Mu:.. ..... 
niz Sodré, · Oliveira Valia-dão. Mar·~lllo r.lo Lnr.rwéln ê Metéllo 
Junior. o Relator não concordtr'. 1'1'11~:1 fllll' () l\!lt'Vit;o deve oon
·tinuari a ser feito no rer:;·iml.'ll ).:"l':d. •· uun !~omo especial da 
Camua e do Senado . 

A Commissão· de Fiu:rnr:<r" rr:i" n•'I'PIIU H l.'tnrmda. 

Onde convier: 
--Fiéil. o GO\.'erno autorizado· a despeudllt' n iinpurtaric-ia de 

-3.00:000$, para a exeéu,Çãb . de obra~ de defot~u. da cidali.e dê 
BêUnurtte ê culturas mar.ginus do rio Jequif.tnl'lonh!t e 5GUS 
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afflue?t.e.~, no Estado da Bahia, c . a empregar igual ·quanÚa · 
para miciar as obras de desobstru~cão do Rio Grande,· desde . 
a p~nte de Jaguarão até a ·fóz do Parnahyba, entre S. Paulo · 
'? l\fmas Geraes, podendo entrar em accôrdo com os Estados 
mteressados, eom o fim de conseguir dos mesmos contribui
~ões pecuniarias qu~ facilitem o dese-nvolvimento das referi
das obras . 

Pm·cccr 

A emenda é, -na sua primeira parte, do Senador Muniz 
Sodré e ampliada pela Commissão de Flinanças do Senado,, 

. E' uma "autorização' e pó de assim ser approvada. · 

- N. g,í 

Os -continuas da Repartição Geral dos Telegraphos passa
rão a perceber os vencimentos annuaes de 3 :600$ sem di .. 
rei to a0 abono da gratificação provisoria . 

. A emenda é do Senador ?.Ietello Junior, modificada -pela 
Commissão de Finanças do Senado. 
. . O· Relator pensa que não àeve ser approvada. por tratar-se 
ti e uma incorporação da gratificação . provisoria aos venci
mentos ·. c por augmentar ve.ncimentQs de um modo particular, 
dentro da m'esma classe do ministerio. 

A maioria da CommisSão acceita a emenda. 

N. 95 
Onde convier: ---
Art.. O Governo fica autorizado a construir ·linha te-

- legraphica, ligando as cidades de Affonso Claudio, Alegre e 
as víllas de Rio Pardo e de Riacho. no Estado· do Espírito 
Santo, á rêde do Telegrapho Nacional, aproveitando nesse ser
viço o material existente no districto daquelle Esta<lo .. a . 

Pa?·ecer 

Como autorização !>Ode ser acc.eita. 

N.- oo 
Onde convier: 
O porteiro, o ajudante <lÓ porteiro, correios, con-tínuos a 

serventes .da. Secretaria do Estado dos :Negocios da .... Viação e 
Obras Publicas A.erão os seus vencime-ntos eqtiipara.dos aos de 
igual -classe g,a Secretaria do Senado Federal, devendo ser au ... 
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gment!lda a mbrica pcs~ortl. na. ve,·hn. 1\ da importancia ·ne
ce;;sarra pata tornar efrcctivo o rrferido augmenVL 

A' emencla t; <lo Seml.dOI' O:etueilio de Camará e a Conmlls
..sã.o de Finanças rlo Senado o acceilou por ter >lido adaptada 
providencia idr.ntica nos orçamentos elo Interior e do Ex.lcri{}r. 
. A ~ Camm·a J'C,jcit:t a medida e opina pela sua não 
approvaçao. · 

N. 97 

_1\ccrescente-se onde convier: 

:Art. Fica o Govel'no autorizado a cstaheleccr em 
ag~1.a.~ de S. Low·ent;o, Estado de Minas Geraes. uma estação 
do Telcgrapho Nacional, dotando-a d{) necessario ao seu re
gular funccionamento, e abrindl) {)~ creditas que para tal fo-
xem necessarios. ' 

Parecer 

A emencln. {~ do Senador Octacilio Camar-:.1, que a justi
ficou como premente necessidade. 

E' uma autorizal}ão. Pó'de ser acceila. 

N. 98 

Art. Fica o Governo au.torizado, a contractar, mediante 
iloncurrencia publica, e de accõrdo com a lei n. 1.7·HI, de 13 
de outubro de 1869 'e outras em vigor, os melhoramentos do 
~porto de Cananéa. no Estado de S. Paulo, c a construcçã·o c1e 
docas e diques de alvenaria c cantaria, ou de madeira. para 
carga e descarga de meMadorias de importação e ex:portação, 
e de uma zona franca:. e bem assim a construcção a ser )evada 
á conta de -capital da empreza, de edificios para alfandega, 
corr.eios e telegraphos nacionaes ·e arrnazens para warmnta- , 
(lem de mercadorias, dando-se preferencia em igualdacfe de 
condições a cmprezas organizadas, segundo as leis brasileiras, 
tCom séde no Brasil. · 

Parecet 
, 

A emenda é dos Senadores· Alvaro de Carvalho e Adolpho 
G9rdo. 

E' autorização, que póde ser acceita. 
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Onde convier: 
Ãrt. ~ão equiparado,s, para todos os effeitos, os ser-

ventes da Repartição Geral dos· Telegrap·hos aos da Secretaria 
de Estado da Viação e Obras Publi<Jas. 

PAR,EC.ER 

A ComJ:llissão de !l'manças do Senado acceitou eStã emenda 
do Senador Irineu Machad(), como medida, de equidade. · 

l?~}!;:R 

A da. Catuara não julga da bom alvitre fazer equiparações 
em. artig<l do orçamento e por isto opina pela rejeil;ão. 

N. 100 

Fi-ca o Governo autorizado a mandar proceder aos estudos 
necessarios para con:strucção de um ramal da Estrada de FeLTo 
de Timbó a Propriá que, partíndo da .estacão de Salgado, vá 
ter á cidade de Annopolis, no município de Simão .Dias. 

A emen<la ~ do Sf?nador Valladão e {Qi ~ssim justificada: 
A construcção ao· ramal de que se trata virá benef!ciar 

extraordinariamente uma zona riquíssima, apropriada á pe- . 
cuaria é á agricultura. Aceresee que <~ traçado poderá ser feito . 
em terren<~s pouco accidentados . 

. E' au~oriz~ção. PóQe ser acce~ta. 

N. tOJ 

.. · Fii\1a o Governo a1,1triiado a mand~r proseguir nos tra. .... 
l;Jalhos de melhoramentos do portó e barra de Aracajú, apro
veitando os estudos j~ feitos ou em face de n<;>vos est\,ldos~ 

PARECER , 

A emenda foi da autoria do Senadr Valladão, é assim jus
tificada: 

· 4: Não é · fóra de proposito affiriàar~se que o maior en
trave que .se oppõe áo àesev.volvimentq de Se~pige ~ as pes

simas condições da barra e do porto de sua capllal e lsto basta 
para · justificar a presente emenda.:~>. 

E' autorização. Póde s~r aecéita. 
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Onde convier: 
N. f.02 

.· lfiaa. o Gov_ei"Do . autorizado a mandar, na vigencia desta 
Ie~, llgar .eom hnhas telegraphicas a-s cidades de Itabaiana á 
V1lla: de Campo do Brito, e de Villa Nova a Villa Paeatuba no 

. Estado ·de Sergipe. · ' 

l?ARECER 

A emenda é do SenaQ.or Valladão e está assim redigiaá:' 
. « Tra~a-~e de melbcrarnento importante euja ligação ·será 

mmto proveitosa ao seu descn.volvimento.l- · 
E' uma auLorizal}ãO. Póde ser acc-eita . 

. ·· N. 1(}3 

. Art. F icâ ~ o Gov:er:ao au torizadD fl entregar ao Estado ae Minas Geraes -o ser~iço de navegação do rio S. Franciséo, · 
. con-stante do contraeto· celebrado com o engenheiro Octavio 

Barbosa Caren-iro -e por este transferido á Companhia Tndus
tria e Viação <le Pirapóra e cuja extineção. foi d~clarada por 

, aviso de .26 de jnlho de 1919, do Ministerio da Viação. 
§ i.'" Os onus, para o Governo Federal, não excederão aos 

do alludido contra.cto. · 
§ 2.0 Para tQdos os effeiws, será. o serviço de navegação 

· e i to pelo Esta\io ·de Minas Geraes equiparado aos da. Empreza . 
. ele Navegação do rio S. Francisco, inclusive a subvenção fe-
deral por milha navegada. . 
· § 3.° Feita a entrega do serviço, o governo _do E~tado de 

Minas Gera~:s entra.rá na posse do ma.ter1al flnctuante que lhe 
fôr necessario e das installacões, irademnizando ae. despesas 

, effect.uadas pelo Governo Federal por pagamento directo ou 
por encontro de contas com a subvenção J>Or milha navegada.., 

§ 4.0 O Go-xerno ·abrirá os necessa't'iôs creditos para e::c
eeução desta aueori,zação. 

I 

PAREOER 

Esta. emenda fo( apresentada no Senado pelo Senador mi
neiro Bernardo Monteiro. 

A Ca.mmi·ssão .de Finanças do Senado acceitou-a, por se:r 
emenda revigorada da dsiposição antiga. 

A · da Camara acéeita por ser autorização. 

N . !04 

Art. .Fica o Governo autorizado a conceder transporte 
gratuito peJas estrada§ qe ferro. emprezas de na.vegações e 
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outras de t ransporte, a ánimacs -v~lvos ou mortos (-principal
ll?-entc cobras ~ escorpiões) c os respect.ivos cnvolucro's des
tmados ao Ins~ltuto Oswaldo Cruz, n esta Capital, ao seu filial 
am Bclio Horizonte c seus congeneres, nos demais EstadOs 
indepen-dente de requisição cscripta, ficando isento de paga.: 
mento de armazenagens certifiCado;:; . 

· § ' O Go~erno providenciará no sentido ·d~ obter o 
mesmo favor das cmprezas <le transporte ferro-viarios, mari;_ 
timos e fluviaes, quel' a:-; l)articulares,_ quer as que gozem de 
favores da União. · 

Esta emenda é -do Senador Bernardo Monteiro e foi jus-
tificada com os seguintes considerandos: - .. 
· . «Con-siderando que o Instituto OS\Yaldo Cruz e suas filiaes, 
}:lela. natureza dos seus serviços, ,ffião na obrigação de se en
.tender di-rootamente com ds pa:-ticur~Tes, .sobretudo fazen
deiros e criadores, dos quaes rece,bem ·preciosa ma teria prima 
para os -seus trabalhos, enviando-lhes em tro.ca, os elementos ' 
de defesa contra o ophidismo, etc.; 

Considerando que os homens do campo Cem natural aversão 
ás formalidades burocratícas, que dependem da. boa vontade e 
do auxilio dos lavradores; · . 

Considerando que o Governo j á concede despacho~ gra
tuitos a(l material dos mencionados. institutos, só faltando 
amplial' essas facili<lades, retirando-lhe as e::dgencias buro
craticas que.- conforme n prauca tem. sobejamentc.. demonst.rado. 

cerceiam sobremodo· o objeclivo -dos -ditos institutos.» 
A Commissão de .'Finanças do. Senãdo acceitou a em.enda 

o a da Camara não vê inconvenientes na autorização, que visa. 
meàida· referente á Sau-de Publica. · 

N. i<l5 
Onde convier : 
Ar~ _ Com·-a reforma dos Correios ficam providos ef-

- fectivamente nos logares de carteiros,: os actuae-s . cart-eiros in
terinos que · conlam âez annos -de serviços na repartição . ( 

~ ..... 

PARECER 

Esta emenda teve sua origem em úroa outra de ilaracter 
mais restricto do Senador Octacilio Camará_. 

Como sé trata ·de funccionarios que têm dez annos de ser
viço e, portanto, pratic-o sm.'iâ de conveni~ncia não impugnal-a; 
oomo medida eqliitativa. 

:Mas reforma dos Cor r eios ser{t' ou não clecretada ne~te or
çamento, sob ·bases detalhadas. 
. · -Pa,~ce, poi~,' · inconven~!}:nte acceitar este alvit're a.Ss'im 
isolado, f6ra das .condi9ões geraes" 
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Onuc. conv1;:;.:-: 
N'. 10a 

A_rL Fica o 9ovcrno autorizado a despender até a 
quantta de vmte c cmc~. contos. (:!5 :0008) con1 a construcção 
rle um ramal Lelegr·aph1co da c1-dadc dr' Vianna at.:• ú villa da 

Victoria. do Ba ixo Mearim, no Est.ado do Maranhão conf{)'l'me 
os estudos já realizados .pela chf>fia do ctist.J•icto telegt·a~hico 
nesso Estado . 

J?Aiti::CEP 

Esta emenda foi n-presentada no Senado pelos "Senador es : 
Lopl}s Gonçalves. Mendes de Almeida. Costa Rodrigues, Irineu 
Maehado, A. In di o d<l Brasil. B. Barroso, José de Siqueira 
Menezes, José :.\Iurtinho, Eusebio de Andrade, Cunha Pedr{)sa, 
Ribeiro de Brito, Modesto J ... eal. Octacilio Camará, Marcilio d('. 
Lacer~a, Justo Cherm~nt, Oliveira Valladão, Pires Ferreira, 
.Ant.ómo Massa, Vespuc10 de Abreu e Metello .Junior. 

· A Commissão de Finanças do Senado -opinou pela sua ap
pt•ovaçüo, sem justificar o ;;eu voto no par ecer_-

• R' t )ma autori?.ação. Pôde :'t-r npprovada. 

!';'. 107 
Ond r. convi e r; 

Fica .o Governo autorizado a r.ont.rac t~H. mediante concur
r encia, o serviç.o . de navegação entre o cidade <le S. -·Matheus 
G os portos de Conceição da Barra. Regencia, Santa. Cruz. Vi
ctoria, Guarapary, Benevente, P iuma e · Itapemirim, -n.o Estad.o 

. do Espírito Santo, obrigando-se o concessignario a fazer pel-o 
menos quatro viagens por mez entro aqur:les portos, tran spor
tando cargas e passageiros, de accôt·do com as tabellas de preços 
approvadas pelo Governo e rece~endo yara este fim 11: sub- . 
venção de tres contos <le r éis por viagem t'r.donda. 

PARECER 

·Esta emenda é -um substitutivo da ·comnussllo de Fina~ças 
-~o Senado á seguinte emenda do Senador Jeronymo Monteiro: 

~ Fica concedida a subvenção de ·doze contos mensaes ao 
serviço de na.ve;ação entre ·a cidade de S. l\fatheus e os porto~ 
de Con.ct>ição da Barra. Itgencia, SanLa Cruz, Victoria... Gua
r apat'Y, Bcnr.vcnte, Piuma c Itnpemi.rim, no Estado d.o Espírítp 
Santo. far.endo pelo meno;; quatro vJagens redondas entre esses 
portos, ('IH rada mcz, !.ransport.and.o carg-as c passageiros, de 
accôrdo cnm as Labellas de preços e passagens P. <le fretes, ap
pro~·a<ias .pelo Governo.~ 

Não convém set' approvada. porque ns subvenções ~stão 
. reguladas do ·um modo geral. 
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. ~. . .. . 

N. i08 
Onde convier: r 

, :Art. O Governo .eontractará com quem mais vantagens 
of!ere.cer e ~as oondiçõ~ e regime:Q dooliiia.dtis na lei n. {,~i~1 
<le 15 de dezembro de 1903, a construcção de uma estrada de 
ferr~ de bitela, de um metro que. partindo dã cidade de Vi
etoria e passando pelas cidades de Serra, Santa Cruz _e São 
Matheus, no Estado do Espírito Santo, vá se. entronéar· com a 
Estrada de Ferro Bahia e Minas, no ponto- mais ~nveniente. 

e 

PAIUlfJf.& w 

Esta emenda é do Senador Jeronymo Monteiro e sobre eúa 
<lis~e a Commissão de -Finanças do Senado o seguinte : 
. c A .Oomrpissão acceita a emenda, a qual está redigida em 
f6rma de autorização, que não obriga o Govimío a realizar o 
respectivo oontra:eto_ antes de um estudo aperfeiçoado- sobre ·as 
v~mté!.gens .e conveniencias em tornar ('lffectivn. a providen'Cia 
lembrada pela referida emenda . :& · 

N'ão sendo autorização, e não .podendo ser estndada a ma
teria convenientemente, a Oommissão dP- Fi-panças opina pela 
rejei~.ão {la emenda. 

N. i09 

Fiea· ·o Governo autorizado a fomentar a navegaçã{) in
terior do . Brasil e--Specialmente para expansão dos productos 
que .possam ser transP,orta:dos na parte _ navr.gavel do Ara
.guaya e ter escoadouro'pelo!> rios dos Est.ado;: limitropbes aue 
mais se approx:1mem de .seu curso. aproveitando os est.udos 

· · :lá feitos, as medi~.ões areh ·vadas, abripdo mesmo, se preciso 
fôr, os necessarios creditas. 

PARÊCER 

Esta emenda é do Senad(lr ·Mendes de AlmP.ida. I'JllP. as!'im 
a .iust.ifica: 

«E' lamenlavel que o commercio do Brasil com ~ na~es 
limtrophes esteja sendo 'monopolizada pela. R.epuhlica. 1\.rgen
tina. ' · • ·~ . '-' ,.., 

As condições do B1•asil pela provada n,avegabilidnde de 
· .seus rios e pela faeili~ade de_ suas co!Omunicaçêíes .i~ternas 

permittem favorecer nao só o mteroamb1o como o trans1to das 
mercadorias entre o mar e o interior do Co'iltinenf.e. 

O Governo tem nos sens arcbivos trabalhos de alta rele
vancia. que lhe permittA>m desenvolver es~e m?vimento inter
nacional evitando que passem M estrangNro r1queza.s de tanta 
monta. 

F.' isso o que v isa a emenda supra'). 
A emen-da não foi acceita pE'la Commissão de Finanças .. 
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·•' SESSÃO EM 27 DE DEZEMBRO DE i920 

N. HO 

. .Fica o ~overno outorizado a construir a·s linhas telegra
:phlcas que liguem Maragogy 6. cidade de Lectpoldina c Penedo 
a Porto R~al do Collegio e a S. Braz, no Eslado dn Ala~<ias. 

PARECER 

A- emenda . é da Commissão de Finan~as do Senado, e sub-
stitutiva da seguinte: w 

<:: Dest~que-se <:Ia verba a importaneia de 30 contos para 
construcção d~ linha telegraphica Hgando Maragogy á ciâade 
de LeopQldina, e Penedo o. P-ort~ ·Real do Collegio e S. Braz, 
no Estado .çle ,Alagô(ls. - Euzebio de Anàrede. - Araujo G6es .> ~fiJ. 

E' uma autorização. Póde ser approvada .. 

N. 111 
Onde convier: 
Os vencimentos da agente e da ajudante da agencia dos 

Correios do largo de Santa 1Rita, nesta ,Capital, serão os mesmos 
fixados pa'ra a agente e a.'i ajudantes da da Avenida Rio Branco. ' . . ~.'. ~ ~- ~ . -·· 

. PARECER 
~ 

A Commissão não acceita a. emenda, que-~ do Renador Me
t.eUo Junior, .por ter rejeitado já um projecto ident..ico apre

. sent.a,do á CamaJ;'a, ha poucos dias, e em vista da informação 
do Governo. 

E' um medida de excepção. 

.. ~·· 
. OI!de conv1er: 

N-: H2 

Mantenha-se o n .. XXII, do art. 53. da lei n. 3. 991, de 
5 de janeiro de 1920: (açtunl orçamento da Despesa parn. o Mi
nisterio da Viação). 

PARECER 

·A emenda é do Senador Euzebio de Andrade. 
A dispo~ição da lei actual do orçamento que a emenda re

vigorar é a seguinte: 
«A 1concerler ás companhias ou emprezas dP. nave.gayão 

existentes, no paiz. os favores concedidos ao LToyd Br_!lstletro, 
emquanto era sociedade anonytpa, excepto a subv_~:nçao, com 
a condição de que façaiii:. e:mlusivamente a navegaçao de cabo-
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, . . -. 
tagc;m. Essas 13rnp~·eza-s ou ~ompanhias não poderão alienar 
·navio algum ou rcttral-o da eabolagcm sem prévia aliLori.zaçã.o · 
do Governo; outrosim, ficam sujei1as ás _obrigações · em con

JracLos oongener c's, inclusive a fiscal ização. 
. A Commissão do Senado acceit.a a. e:menda, por encerrar 

providenc~ia-s rlas quaes muito se pode esperar para resoluç,ão 
d<l problema de Lt·ansport.e.<> marit.im o!': em nosso paiz . Agora 
-diz a Commissão, que o J....loyd vae transformar-se novamente 
em SOCiedade anonymn. não devem preoccupar-se .OS que O vão' 
dirigir eom a 'concurrcncia .de ou l.ras emprczas con.gencrcs, 
Jlla;S Rim devem· cu i{]ar de melhorar os seus serviç-os, augmen-

. · · t ando a. ~m a fróta, aprovcitandó os .favores indirectos que lho 
· ·são dados pc:.o Governo para o a~ambarcamento das cargas, 

sem prejuízo da economia. nacional. A emenda vem, pois, como 
· um auxilio para estimular a iniciativa par ticular, que só tem · 
.. . sid-o benefica no -desenvolvimento da navegação costeira · do 

Brasil .» 
·. · ·· .:\ C'On1n1i3são ac.e~i ta a en1cnda. que visa forn.ecer os .trans-
pottes, e é uma a u lorizaçüo, sendo juiz <ta s.ua .opport.unidade 
-o Governo . :;-

N. 113 
Onde- convier : 
Art . O Podel' Executivo fi ca - ~utoriza<Io n ma-ndar 

COOS'f:ruir por administraç.ão, ou a eontr~tar com a The Great . 
\v:e.s Lern n os.· l.<'rrnos e eondicões do cont.racto que mantém com 

. a União :QrOC•~de rrp.o· concurréncia-publ-ica ou com quem maiores 
vantagcn!' off~recer, o · llrolongament.o da Est1·ada ·de Ferro <;e 

· Paulo Affonso ou um ramàl, ou como t.echnica~ent~ fôr mats 
cnveniente, que partindo da cidade de Piranhas, vá ent~on~ar
s e, pa~sando por Sa~t-'Anna do· Ipanema, em Palme1ra , dos 
I ndios, estação termmal da Great Westrn. 

PARECER 
~ 

A emenda. I! do Scnadol' Euzebio . cle Andfi-de. modific~da 
pela Commissão d e Finança.;; -dQ Senado; e pód~ ser acceiLa, 
porque\ . ó uma autorização . 

N. 114 
Ond.c convier: 

· ATL . Em todas as reformas de :rel?artições _a':lf.orizadal' 
pela presr.ntc lei,_ fica~ rcs~lvados O!'. r1n'r>lt.O~ adgtlll'ldO!'. pelos 
res-pectivos funcc1onariOS -nao só quant(_) aos 'enc1mentos, como 
em r elação ás promç.õl' !\ f' aposentador1as . 

'li'3D:.:!Wd 

A emenda é da autori~ do Senador Fclippc Schmidt, modi-
fieada pela Commissão •. , . 
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SESSÃO E:r>r "27 DE DEZE~IBRO tlE 1920 

~ar.ecc ocios~ . c:· portanto, 1ião \louvem ;;ua. approvaçã•J., 
Os dtreitos. a<lqu-n•tdos teem de ser respeitados. 

OtH.l·~ convi'cr: 
N .. 115 

At·t : Fica o Governo autorizado a. rcvet' as concessões 
c. !Contl;actos i'cit.os a companhias ou . emprczas sidet·urgicas, 
sem au;;mento de· despesa ou d e resportsabilidadc do. 'I' besouro 
Nacional. 

EsLa emenda é clo S<'.nador ?.i•mt.les de Almeida c l'oi asSill1 
justificada: 

«A necessidade -t.lc crcar c ucsenvolvct· ~ · ,; idCL'lll'gia ll•) 
Brasil dispensa jusLificação. · · 

Reclamada por muitos moLivo.:;, é preciso al'l'edat· {)S ob. 
staculos naturaes a emprchcndimcnl:.os de laut.a magnitude., 
Ora, as concessões a c·ssc respeito feitas pelo Govol'llo foram 
em condi~ões muito diversas âas que .hoje são justamente re. 
clamada5, creadas por fa-cLores dii':fercntcs e or.iun<las de caus as 
multiplas, entr e as qüaes, a da ultima guerra que pàrece ter 
subvertido tudo. .. . . 

Mesmo do ponto de. Yi~La t.e~;hnico d e .modificações são 
muito sensívei-s c exigem, por isso, intelligente revisão nas 
clausulas conceen::ntes. afim de· que possam ser praticamente 
realizadas. O Congresso Nacional, por isso; tem dado autori
zações desta ord-em ao Governo que tem sabiamen~e utilizado 
em relação ás concessões c contractos ·de estradas.: de ferro, 
portos, etc.~ · 

A Commissão do Senado accciLa. u. emenda, de uccôrdo. (!Oll.l 
a jusÜficacão acima. · 

Ha un1 projecto especial, regulando o a.ssumpto, que é do 
l\iinisterio da Agricultura. 

Deve ser rejeitudo . 

N. 11G 
Onde convier: 

Art. Aos funtccionarios das estradas de ferro encam-
padas pela União que cont~rem, na data da. encamp_!lção ;n~is 
de- 20 annos de serviço a.ct1vo, ser~lhes-á. esse, tempo. addiClO
nado ao do serviço público federal, para todos os effe1tos. 

_PAREC.f;l\ 

A emenda é do Senador Francisco Sá. . . 
A maioria ·da <:ommissão é de parecer que deve ser r eJei

tada visto ser o assumpío estranho ao orçamento da Viação 
c dé importancia que eu resolvi pol' semelhante processo •. 
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N. 117 
Onde convier: 

. Art~ _ FiQu extensiva _aos func:cionario.s -dos Té1egra.phos 
a d1spo-s1çao ~o art. ü9 da le1 n. 2.842, de 3 de jane-iro de 19111, 
mandada rev lgOJ.'al' no presente or«;amento, . a qUal determina 
que. as sobras dos creditos destinados a vencimentos fixos dos 

,. funocim:~a:riôs I)ostã~s pod·erão ser. applicadas nos pagamentos 
dos au:n!Je.c_es admittidos para supp:rirem as· faltas dos ·e~npre
gados afastados -do ~erviço por licencas pu por outr.os mótivos .. 

, PARECER 

A emenda. ê da. Commissão de Finanças do Senado e visa 
aproveitar a verba de vencimentos, de modo a manter. sem
pre o serviço attendido. 

N .• H~ 

!Aocrescente-se onde- convier : 
E' revigorado o art. 53, n. VII, da lei n. 3. 9'917 de 5 de 

janeiro de 1920, que assim dispõe: 
A entrar em accôrdo com os governos dos Estados e com 

as corripaílhias que destes tenham. concessões de estradas .de 
fêrro,. para o .fim de ·incorporar estas linhas ãs linhaS fe-

. der~es, estabeleeendo ás condições, os direibàs e interesses 
da ·união e dos Estados, reali:iando as 'ligá~ e os J}r9loil
g~éntos ilecessaribs e faz~ndo o arrendamento das mesmas 

··rêde?· a.ssiln fórírlildàs, podendo para esse fim abrir os ne- · 
cessarias ereditos. · 

f 
PARECER 

A emenda é da · Gomtnissão de Finanças do . Senado .. e 
.visa ·SQCializar () c:ransporle, de m9do a libertar os .Estad.ós da 
gargalbeira criada pelos monopolzos .. 

. E' digna de approvacão. 

N. H9 
Onde oonvier :: 
F~eain . extensiir.as; . 9-e ora aváíite ao pessoal da Secre

tãiia de Estado dâ ViaÇão 'e Obras IPüblicas, da Repártieão de 
!Aguas é Obra.S Publicas, :da Irispe~tôria Federal de Póttos, " 
Rios e Canaes e· re;particões a ella anne:x:as, as vantagens das 
gratificações addic10naes de ·que jli gosam os funooionario.s 
de outras repartições do. mesmo mmisterio . 

.. ... ~--·-··- . . ·:.. ~ ,; 

A emenda é da cornmissilo de . Finá.neas do &mad., e 
traduz providencia de equidade. 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2910012015 10:44 ·Página 114 de 212 

, . 

SESSÃO EM 2i DI:: OEZEMBRO DE i920 63 .. 
A Comrnis~ão de- Finan<:cas do Senado, não I~ dá o seu 

.voto em artigo orcamenlari<O, preferindo que o Senado re
s!ova a questão dQ mQ<lo pol' que esLú. no pi'ojecLo que_lhe foi 
enviado.. · 

N. 120 
· Onde convier: 
·Fica revigorado o n. m1x do art. 53, da. lei n. 3;991, de 

5 de janeiro de -1'920, que assim dispõe: 
.. adqurir, adaptar. ou construir predios para. Correios e 
Telegraphos, nas éapitaes dos Estados, onde isso for neces
sal"io, abrindo para •esse JiPl os Iiecessarios creditas. 

PARECER 

' A emenda é da Commissão de. Finanças do Senado. 
Parece desnecessaria em. face do n. 4 do art. 3• do pro~ 

jecto que providencia já no. sentido da emenda . 
· Deve ser rejeif.-ada. 

N. 121 
Onde convier : 
Art. Fica o Governo autorizado a abrir o credito 

neces:::.ario, at-é a importancia de 3. 500:000$, para attender, 
no e:tercicio de . !.92:1. , ao pagamento das .gratifieações addi
cionaes, devidas aos a!.:tuaes funccionarios publicas, civis e
a-dministra\ivos, do :\linisterio da Viação e l()br.as Publicas. 

PAREC.ER 

A Commrssao de Finanças do SenadQ é autora da 
emenda. 

!Preferindo o proj-ecto votado pela Commi.ssão a. maioria 
-da Commissão de F~nanças opina pela r ejeição da emenda. 

N. i22 

'Acer·eseente-se ao art . 3°, onde ccmvier: 
A reor ganizar os setv!ços dos Corr-eios, obedecendo ás 

seguintes bases: 
a} desenvolver alguns serviços posLaes, especialmente os 

col·is-posta.v.:c, que 'Precisam ser co:nve~I~eutemente i,'nst{a.l- . 
lado..s, não .só nesta Cà.pital, como nas administrações dos 
l(lorreios u_os Estados, onde fôr ·possiv-el tornar effectiva ·esta · 
medida de evidente vantagem para o publico cO-nsumidor; 

b) er-e:ar -'3erviços Ii?vos que, se faz-em necessarias .para 
a segurança e desenv<llvtmeni~J das relações postaes do P.B.iz, 
internas e externas, organizandp igualmente o ~e~iQO · de 
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ín~pecção permanenlc para todas as reparUcões pos.taes do 
pa1z; 

c) insLallar officinas adequadas para producção de mo
delos e outros artigos que sejam indispensaveis ao consumo 
ordinario dos .Correios. 

d) estabelecer medidas ~aYor'avcis aos · l'especLivos func
cionarios, visan{lo prineipalmenf.e o pessoal subalterno e 
providenciando -sobre uma cfficienle· reorganização dos qua
dros da directoria. das administrações e agencias, respeita
dos os -dircjtos aclquiridos pelo pessoal das mesmas repar-
t.il.:ões; ... 

e) elevar á administrações de -i• classe, as .actuaes sub
administraçõe::: (Companhia Diamantina. Uberaba c Ribei-
rão Preto) ; · · 

f) crear o ;,erviço posLal para -encommendas; que será 
facultativo; · 

rJ) organizar o servi~.:u de transporlcs aereo.s, quando 
for possível; · · · · 

h) dete-rminar que .(}S Jogares de director geral c de 
administradores :ser5.o .preenchidos pela livr-e escolha üo 
Governo e que os demais cargos serão providos effectiva
mente por empregados dos quadros, na fórma do actual re
gulamento; · 

i ) determinar que as remoções a pedido só se darão 
para lagares equivalentes em hierarchia e vencimentos ·ás 
que se fizerem por convenieneia do serviço, deverão ser igual
mente para logares equivalentes ou superiores, mas nunca de 
vencimentos inferiores; , 

j) manter as disposil;6es regulamentares :referente•s a 
substituições; ~ 

h) para o cffeito desla autorização o Governo poderá 
dcvar de <6 .mo o :(}{)08 a verba 2A do orc.ament.(} ..Qe 1'9\21; 

!.. l) os fune-cionarios- dos Correios perceberão ·a partir da· ' 
data do d'ecreto de reorganiz.ação os vencimentos constantes 
da tabella annexa. a qual poderá SP.t alterada na par~e rela-
tiva á organização d-os qu~.dro(õ, de accôrdo com a reforma 
adaptada pelo Governo em cumprimento da presente lei. 

~Tabella a que . se refere a lettra f: 

TABELLA DE VENCIM!':NTOS 

lJircctm·ia Geraf dos CmTcios 

~ 
I director geral a. • . .. . . . . 3ú: 0004l0DO 
3 -su-b-directores a . . . . . . . . . 18 :ü00$000 
1 secretario da sub-d-ireeto-

ria do Trafego . . . . . . . . 13:200$000 
1 tllesoureiro, inclusive, 800$ . 

· :para 'quebra:-: ......... :» U :800$000 
f almo:tarife .a ... ; . . . . 12 :OQI0$000 

30:000$000 
54 :.000$000 

13..:200$000 

1~:800$000 
. i2":800$000 
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H . :Chefes de seccão a ...... . 
4.0 primeiros officiaes a .... . 
60 segundos offi ciaes a . .... . 

120 terceiros officiaes a ..... . 
336 quartos .officiaes a . ..... . 
15'(} s.manuenses a .......... . 
1~ au::.:il iares de amanuenses a . 

' 1 clavicular io .... .... ... . . 
i ajudante de almoxarife a 
1 cartographo a .......... . 

:15 fieif; de 1~ classe, inclusive 
500$ para quebras ... 

6 th.osoureiros de succursal, 
inclusive l>008 para 
quebras ..•. .. ... . . . .. 

· -i electricista chefe a ..... . 
1. porteir·O a:· .............. . 

1.9 fiei~ de 2~ classe, inc1usiYe 
500$ para quebras ... 

6 fieis de thesour eiro de 
succursa.l. inclusiYe 
'500$ para quebras ... 

3 ajudantes de porteiro a ..• 
15() carteiros de 1" classe a ... 
250 carteiros c!e 2" classe a •.• 
20-i carteiros de 3• classe a ... 
134 au>::iliares de carteiros a .. 

5 au:-riliares de almoxarife a 
1 ajudante de electricisia a 
·1 corr eeiro mestre a •....... 
2 correei.ros a. . ... . ...... . 

·25 continues a ..... . ....... . 
3 auxiliares de electr~ista: 

· ·de 1" classe a ....... . 
;7 aujiliares de electrieista 

de 2~ classe a .. .... ; 
12 ser>' entes de i- classe a .. 
95 serventes de 2a classe a .. 

6 agentes émbarc~dos a •... 
2 mestres de · lancha a . ... . 
2 matchinistas a .. . .. · ...... . 
3 foguistas a. : • ..•..•.. .... 
? marinheiros a ....... ... . . . 

65 

12:000$000 168:000$000 
9:600$000 384:0008000 
7:200$000 432:000$00{1 
6:000$000 720:000$000 
~1 :800S000 . i.612:000$000 
3:600~000 ·540 :000$000 3:ooosooo 570:000$000 
9:600$000 9:600$000 
9:600$000 9:600$000 
i:200$000 i:200$000 

6:500$000 97:500$000 

6:500$000 39 :000$000 
6 :ô00$000 6:600$000 
6:000~00() 

. 6:000$000 

5· : 300~00{) 100:700$000 

5:3Q0$000 31:800$00() 
4:800$000 14:400$000 
4 :8008000·' 7 20 : 000$000 
/1:2008000 i. 050 :•000$000 
3:6008000 743:400$000 
2:400$000 321 :600$000 
4:800$000 24 ;000$000 
4:200$000 4:200$000 
3:600$000 3 :600$000 
3:060.$1000 6:120$~00 
3:600$000 90:000$000 . 

3:000$000 9:000$000 

2:400$000 16 : 800~00 
2:400$000 268:000$000 . 
1 :800$000 171:000$000 

' 3:600$000 21:600$000 
4:320$000 8':640$000 
4 :320~!0.00 8 :640$'000 
2:28U$000 6 :840$000 
i:520$000 17:64(}.$000 

8 .344:280$000 

'Administração dos Correios de S. · Paulo 
:r administrador . . ~ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15 000$000 
f ajudante do administrador. . . . . . . . . . . . 12 000$000 
1i contador . . .. . . . .. . . . . .. .. . .. . . .. . . . 10 800:$000 

C. · ~- V<~l. X.'\I. 5 
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1 thesou:reiro, inclusive 600$ para quebras 
4 ehefes de. secção a 9 :61UO$ .. . •. . .• . .•• 

!_O primeiros -of:ficiaes a 7:200$ • ..• .. ..•. 
30 .segundos officiaes ·- a 6:00$ .. .......... -. 
80 terceiros officiaes a 4 :SOO$ •.••.•.•••. 

tO() .Quartos offi:ciaes a 4 :200$ . . ..... ~ ... . 
H2 amanuenses a 3:600$ .. ..... .... . ..... . 
46 auxiliares de aruanuenses a 2:400$ •.... 

1 almoxarife . • . -........ ..... ... . ... . . -
H ..fieis Je thesoureiro a 5:300$, inclusive 

-•- 100$ para quebras ........... ; ... . 
1 J.)Orteirp . . . . . . . . .....•... _. ...... .•. 
i ajudante de po~teiro ... ... . .... ....... -

45 carteiros de i a ·classe a 4 :200$ .. . .... . 
70 ~arteir-os de 2• classe a 3:600$ ....... . 
-65 carteiros de 3• classe a 3 :OO<J$ •••••• •• 
80 auxiliares de carteiros a 2:00.0$ .. . : ... . 

2 continuas a 2:4100$ ........ .. · ... ..... . 
31 serventes de i"' ~lasse a 2:200$ .. .. . . . 
35 -serventes de 2• classe a i: 800$ . ...... . 

731 

:10:800$000 
38:400$000 
72:000$000 

180:000$0.0.0 
384 :000$0.00 
420:000$000 
'403 :200$000 
11 {}: 400$000 

7:200$000 

74:200$000 
5 :400$000 
4 :20.0$00{) 

189 :000$000 
252:000$000 
1!)5:000$000 
160:000$000 

4:800${)00 . 
68:200$000 
6-3:000$000. 

2.679:600$000 

AdminiStração dos Correios do ~mazonas. 
Primeira elas~ 

1 admip.istrador · . • ....... . ... ; ....... . 
i contador . . ...... ; ... . ..... . .. -..... . 
i thesocireiro, inclu~ive 600$ para quebras 
2 -chefes de secçãu . a ·s-:200$· . .. .... .... . . 
3 · 1 o• officiaes a 6:800$ . .... . ... ..... .. . 
5 zo• o.fficiaes a 5 :600$ .... ........ .. .. 

i O 3os officia-es a 4 :600$ . . . ......... .. . . 
20 4o• offieiaes a 3:600$ .... .. .- ......... . 
10 amanuenses a 3:000$ ..........• ~ ..... . 

i po:cteiro . . ... ........... . .... , ... . . 
2 fieis de thesoureiro, a 4 :900$-, i.Wlusive 

100$ para. quebras: .... · .... . .... . 
:15 carteiros de i• classe a 3:600$ . . -...... . 
6 carteiros de 2& ' classe a 3 : 000$ ...••.••. 
2 continuos a 2 :200$ ...• ; ..... . •....... 
4 serventes <l·e i .. classe a 2:000$ .••..... 
2 serventes de 2• classe a i :600$ .•....•. 

85 

i3:800$000 
9:600$060 
9:300$000 

16:·400$000 . 
20:4.00$000 . 
28:000$000 
46:000$000 
72:000$000 
30:000$000 

5:200$000 

9:800$000 
.54:000$000 
1.8:000$000 

4:4{)0$000 
8:000$000 
3:200$000 

348:600$000 

Administração dos Correios do Estado da Bahia • · 
1 administrador · . ..... : . .. .• . . •... ,. • . . . . :13:800$000 
:1 contador .•. ... .. .. , . . . . . . . • • . . • . . . • . 9 :600$000 
i thesoureiro, inclusive 600$, para quebras. 9 !300$000 . .. .. 
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3 chefes ·de secção a 8:200$ ... •.... .••.. , 
5 1 •• offíciaes a 6 :800$ ........... , ..... . 
~2 2•• officia-es a 5 :60'0$ ............... . 
13 3•• offi~iaes a 4 :600$, ..... ....... ... . 
25 4•• officiaes a 3:600$ ............. . .. . 

_. 15_.. amanuenaes a 3 :0'00$ .... .... . ..... .' .. 
2 fieis de thesoureiro, a 4:900$, inclusive 

100$ para quebras ............... . 
1 porteiro ... : .............. .. . ....... . 
1 ajudante de porteiro ..........•...... 

12 carteiros de 1" classe a 3:600$ ..•...... 
24 carteiros de z· classe a 3:000$ •.•••.•.• 
12 carteiros de 2• classe a 2:500$ ...... . 
. 2 contínuos a · 2 :200$ ......... · .. . ...... . 
10 servent-es de 1• classe a 2:000$ ....... . 
~ seryentes de 2• classe a 1 :600'$ .. ...... . 

144 

67 
,. 

24:600$000 
34:000$000 
67:200$000 
59 :.800$000 
90::{)QQ~OOO 
45:000$000 

9:80'0$000 
5:200$000 
3:600$000 

43:200$000 
72:00'0$000 
30:000$000 

4:400$000 
20:000$000 
_6:400$000 

547:900$000 

Adminutração dos Correios do Estado do Ceará 

p,rimeira classe 

i admtnistrador .. .... .......... , ...... . 
1 contador .... .. .•.. ........ ~ .... ~ ..... . 
1 thesoureíro, incLusive ·600$, para quebras 
Z chefes de secção, a 8:200$ .....•.... • •. 
3 1•• offíciaes a 6:800$ ................ , 
4 2o• officiaes a 5 :600$ ........ ; ........ , 
6 g•• offíciaes a 4 :600$ .. . .. . .•. .. ..... 

10·40. officíaes a 3:600$ . ...... .. .. -..... . 
10 amanuenses ·a 3:0008 ................ . 

i porteiro ............ .............. ... ~ 
2 í'ieís de thesoureiro, a 4 :900$, inclusive 

100$ para quebras .... . .. .. ...... . 
1.0 <earteircis de 1~ classe a 3:600$ ..•...... , 
8 car L€ ir os de za . OlaSS e a 3 : 0'00$ ........ . 
2 contínuos a 2 :200$ .... .... .. . .. . ..... . 
4 serventes· de 1 L classe a 2 :000$ ...... . . 
3 servente• de 2L classe a. f :600$ .... .. , •. 

68 

13 :800$000 
9:6G0$000 
9:300$000 

16: 400$000 
20:400$000 
22 :40'0$000 
27:600$000. 
.36:000$00'0 
30:000$000 

5:200$000 

9:80'0$000 
36:000$000 
24:000$000 
4:400$000 
8:000$000 
4:800$000 

277 :j'00$000 

'Administração. dos. Co1'1·eios de Minas Geraes 

Primeira classe 

i administrador ............. .. ...... . . 
i ajudante do a:dministl'ed()I' •. . ....•. : .. 
i contador ........• · ..• •• .....•......... 

13 800$000 
if 20'0$000 

9 60'0$000 
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1 tnesoureiro; inclusi\·c 500$, pará q_uebl'as 
3 chefes de secção a 8 :200$ ....... · ..•.... 
4 primeiros officiae:s .. a 6 :800~ •.. . •.•• .• 

H segundos officiaes, a 5 :600$ .......... . 
14 terceiros officiacs, a .i :600~ •... ; ..... • 
18 quartos officiaes, a 3:500$ .•......... • 
i6 amanuenses, a 3 :000$ . . . ... ... ... .....• 

i porteiro . . . ..... . . .. . . . .... ........ . . 
2 l"ieis de the.sourciro, a 4:900$, inClusive 

lOOJli pa1·a quebras •.••..• •. •.••• : ••• 
·1 ajudante do porteitv ................ . 

10 carteiros dQ 1' classe a 3:600$ . .......• . 
15 carteiros de 2" classe a 3 :000$ ..... ..•. 

9 carteiros de 3" classe a 2:300$ •.. . • ..• 
2 continuas a 2 :200$ .. : . ............... . " 
8 serventes de. -1• classe. a 2: 000$ ......• 
3 serveni~s de 2• classe a. 1 :GOO$ . ••...•. ·= 

. •. 

124 
•, -· . . 

A.dm'inistraçao do.s Co1'1'Cios do Pa1·á 
Pdmeira classe 

i administrador · ..•..... .. .... . ..... . .. 
1 contador .... ........ . .....•. . , .... . · .. 
1 thesoureiro, inclusi\:e 600$, para quebras 
3 chefes de secção a 8:2008 ..... . ..... .. 
4. príxileiros officiaes;·· a .6 :SOO$· •. . . .. . .•. • 

13 segundos officiaes, a 5:600$ .. ... . . . . , .. 
14 terceiros officiacs. a 'i: 600$ .... .. . ... . 
i4 quartos .officiaes, ·a 3 :GOO$ . . .. ...•.... 
16 amanuen.ses, a 3:000$ .... .. . . ........ . 

2 fieis de thesoureiro, a 4 :900$, inclusive 
1~0$ para quebras . ... ....... ._ ...• 

1 porteiro ... . .........•.. · . . ....•... .. 
10 ~arteiros de 1• classe a. 3 :GOO$ . .......• 
20 carteiros de 2' classe a 3:000$ ... . ..... . 
15 cart~iros de 3• Classe a 2:5008 . ....... . 

2 continuas a 2 :200$ .................. . 
4 serventes de i~ classe a 2:000$. : . .... . 
2 serventes de 2A classe a i :600$ •.... ... 

-:-
.123 

Administração dos Con•cios elo Pm·aná 

Primeira. classu 
· ~ 1 administra·dor .. . .. . . .. . . ......... . ... . 

1 contador ••....... . ... .... . . . . . . ...... 
i thesoureiro, inclusive 000$, para quebras 

9:300$000 
24:600$000 
27:200$000 
78:400$000 
64:400$000 
64:800$000 
4.8:000$000 

5 :200$000 

!):800$000 
3:600$000 

36:000$000' 
45:000$000 
23:500$000 

4.:400$000 
ió:000$000 

4:800$000 

498:800$000 

13 ; 800$000. 
9-:60'0$000 
9:300$000 

24:600$000 
27:200$000 
72:800$000 
64: 400$000 
"50; 400$000 
48:000$000 

9:80'0$000 
5 :200$000 

36 :000$000 
60 :000$000 
37:000$000 

4:400$000 
8 :0'00$000 
3:200$000 

484 :200$900 

13:800$000 
9:60'0$000 
9:300$000 
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' 2 chefes· de secção a 8:200$ ...•........... 
o5 primeiros officiaes, a 6 :800$000 .......... . 
5 segundos officiaes, a 5 :600$00'0 ....... , .. 
6 _terceiros officiaes, a. 4 :600$000 ......... . 

iO quartos officiaes, a 3 :600$000~ •..•...... 
8 amanuenses, a 3 :000$000 ........ · ........ . 
1 porteiro ............................... . 
2 fieis de thesoureiro, a 4:900$. inclusive 

- 100$, para quebras ......... · ......... . 
10 carteiros de P classe a 3:600$000 ...... .. 

8 carteiros de a• classe a 3:000$000 ...•.... 
2 continuas, a 2:200$0000 ................ .. 
5 ser:ventes de 1 D classe, a 2:000$000 ...... . 
2 serventes de 2Q classe. a 1:600$000 ...... . 

67 

16:4o{)0$000 
20:400$000 
28:000$000 
27:600$000 
36:000$000 
24:000$000 

5:200$000 

9:800$000 
30:000$000 
24:000$000 

4:400$000 
10:000$000 

3:200$000 

277:700$000 

Administração dos Correios de Pernambuco 

Primeira classe 

1 administrador .•........••....•.......... 
1 eontador ......•.......•............... 
:i thesoureiro, inclusive 600$, para quebras. 

· 3 chefes de secção, a 8 :200$000 ........... . 
4 primeiros officiaes, a 6 :800$000 .......•. 

1_2 segundos officiaes, a 5 :600$000 ......... . 
15 terceiros otfc.iaes, a 4 :600$000 ..•....... 
25 quartos offieiaes~ a 3 :600$000 .......... . 
16 amanuense$, a 3:000$000 ......... : ..... . 
1 porteiro .. : . •............... , ......... . 
i ajudante do porteiro ................... . 
2 fieis de thesoureiro, a 4 :900$. inclusive 

100$ para quebras .................. .. 
12 carteiros de f• classe, a 3 :600$000 ...... . 
20 carteiros de 2• classe, a 3 :000$000 ....•.. 
10 carteiros de 3Q classe. a 2:500$000 ...... . 

2 continuas a 2:200$000 .................. . 
6 serventes de i • classe, a 2:000$000 ..... . 
6 serventes de 2" classe, a 1 :600$000 ...•.. 

1.38 

13:800$000 
!):600$000 

' 9:300$000 
24:600$000 
27:200$000 
67:200$000 
G9:000$000 
90:000$000 
48:00.0$000 

5:'200$000 
3:600$000 

9:800$000 
-1.3:200$000 
60:000$000 
25:000$000 

4 :'400$000 
12:000$000 
9:600$000 

531:500$000 

Administração dos Correios do Estado do Rio de Janeiro 

Primeira classe 
1 administrador ........•..........•. : ... 
1 contador ..•......••.....•....•...... - . 
1 thesoure}r01 incl:usi:ye 60_()$, papa que})ras •. 

i3:800$000 
9:600$000 
9 :300$0_0() 
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2 chefes de secção, a ~ :200$ .. :.. . .. . ... . . . 
4 primeiros officiaes, a 6:800$000 ...... . 

10 segundos officiaes, a 5:600$000 ....... . 
:lO t-erceiros officiaes, a 4:600$000 .. • .. . .. 
10 quartos officiaes, a 3:600$000 .. ...... . 
·21 amanuenses, a 3:000$000 ..... .. .•..... 

1 porteiro ......... . . ............... . . 
2 fieis de thesoureiro, a 4. :MO$, inclusive 

100$ para quebt:as . ......... : ..... · 
6 carteiros de 1•. classe a 4. :200$ .. ; . • . . . 
9 carteiros de 2 .. classe a 3:600$ . ...... . 

15 carteiros de a~ classe a 3 :0'00$ ... . . . . . 
i OCQntinuo ..... ~- . ... • . \ . .. .....•. ;, .... · 
4 seFventes de 1 ~ classe a 2:000$ . ...... . 
4 $'erventes de 2• classe a 1 :600$ ...... . . 

102 

16 :,4.{)0$000 
.27:200$000 
56 ·:000$000 
46:000$000 
36:00ü$000 
63:000$000 
5:200$000 

9 :80'0$000 
25:200$000 
32 :400$000 
45:000$000 -
2 :200$000 
8:0'00$000 
6:400$000 

4H:500$00'0 

Administração dos Correios do Rio fhande .do Sul 

Primeira classe 

:1. administrador ...•.... .. . . ......... ; . 
1 contador .............. .• ., . . .... .... . 
1 thesoureiro, inclusive 600$, para quebras. 
3 chefes de secção a 8:200$ . ... . .. : . ... . 
4 primeiros officiaes a . 6 : SOq$000; ....•. 

12 segundos officiaes a 5 : 600$000 ..•..... 
12 terceiros officiaes a 4:660$000 . ·, .•. .. :. · 
i5 qua·rtos offíciaes a 3:600$000 . ... . ...• 
16 aína,.nuenses, a 3 :000$000 ..... :. ; ..•.. 

1 porfeiro .• ..•.. ..•... .•.. • •.. .. . .... 
2 fieis de thesoureiro, a 4-:900$, inclusive 

100$ para quebres .... .. . .. ... . .. . . 
16 carteiros de i • classe a 3 :600$ .. . • •.. ; , 
18 carteiros de 2" classe a 3:000$ .... : • . 

9 carteiros de 3" classe a 2 :200$ . ..•..... 
2 contínuos a 2 :200$ ..... .. .. ... ( ...... . 
8 .serventes ·de 1 • classe a 2 :000$ .. ... .... . 
4 .serventes de 2• classe a 1 :600$ . .....•. 

125 

:1.3:S00$000 
9:6ü0$000 
9:300$000 

24:600$000 
27:200$000 
67:200$000 
!>5:200$000 
54:000$000 
48:000$000 

5:200$000 

5~~~gg~ggg. ' 
54:000$000 
22: 500'$000 
4:t400$000 

16 :000$0'00 
6:400$000 

484:800$00'0 

Administração dos Correios do MaTanltão 

Segunda classe · 

1 administrador .... . ...........•...... 
i contador .•....... . .. .. .. .• .... ...... , 
t thesoureiro, inclusive 40Q$ par& quebras., 

8:400$000~ 
6:600$000 
6:00'()$000 
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i ch-efe de secção ... ... .. ... . ......... . 
2 primeiros officiaes a. 5:100$000 ......• 

• 4 segundos officiaes a. 4:400$000 ...•.... 
5 terceiros officiaes a. 3 :600$000 ....... . 
8 quartos officiaes a 3 :000$000 ........ . 
i fiel de thesoureiro, inclusive iOO$ para 

.qu-ebras . . • ......••. • . ,; ......•.... 
1· porteiro . ..•.. . .. .. .••..... ...... ... 
8 amanuenses a 2:400$000 ............. . 
9 carteiros de 1' classe a 3:000$000.-.... . 

· 3 carteiros de 2• classe a 2 :500$000 ..... . 
1 continuo . . ... . ...................... . 
6 serventes de 1• classe a f:S00$000 .... . 
1 servente de 2• class-e .. .. · .... ... ..... :. 

53 

6:000$000 
10 :200'$000 
17·: 600$000 
18:000$000 
24o:000$000 

3:800$000 
3:60'0$000 . 

19:200$000 
27:000$000 

7:500$000 
2:000$000. 

10:800$000 
1:200$000 

{7!:900$000 

Administração dos Correios de Santa Catharina 

Segunda classe 

i administrador ...................... . 
1 contador .... ... .. . ; ..... .. : . .. ........ . 
i thesoul'eiro, inclusive 400$ para quebras. 
i ch-efe de seccão ..................... . 
2 primeiros offíciaes a 5:100$000 ..... · .. 

· 3 segundos officiae., a 4: <!00$000 ... . : .• . 
' · 5 terceiros officiaes a 3 :600$000 ......... .. 

8 quartos ·aff.iciaes a 3 :000$000 ........ . 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

qu>ebras •...................•. .•.... 
·i porteiro .. .• ...... ; .•..... •.. .... · .. . 

-.. 8 amanuenses a 2 :400$000 .•..•.•••••..•• 
8 carteiros õe 1 • classe · a. 3 :000$000., . ... 

·6 carteiros de 2• classe a 2:500$000 ... •• 
1. continuo ..... .. ...........•....... · ... . 
2 servent~s d-e P classe a i :800$000 .... . 
3 serventes de 2• classe a 1 :200$000 ... . 

52 . 

8:400$.000 
6:600$000 
6:000$00() 
6:000$000 

10:200$000 
13:200$000 
18:000'SOOO 
24 :000'$000 

3:800$000 
3:60'0$000 

19:200$000 
24 ;0'00$000 
15:000$000 
2:000$000 
3:600$000 
3:600$00'0 

167":200$000 

·Administração dO$ Correios da Parahyba do Norte 

Terceira classe 

i administrador . ...... :. . .. . . • • • • • . • .. . 7:200$000 
1 contador . . . .. . .. . .. . .. .. .. ..... . . .. .. . 5:400$000 
1 th-esoureiro, inclusive 400$ para quebras. 4 :800$000 
1 chefe de secção .... , ........... .. , ...... , •..• , -· ··. _ ·4)000$000 
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3 primeiros officiaes a 3 :200; .. ; ....... . 
4 segundos officiaes a· 2:800$ .......... . 
7 terceiros officiaes a 2 :500$ • .......... 
i fiel de thesourciro, inclusive 100$ para 

quebras ........................ . 
1 porteiro ........................... . 
4 amanuen.ses a 2 :oo·o$ ................ . 
9 carteiros de 1• classe a 2 :800$ ......... . 
3 carteiros de 2" classe a 2:000$ ........ . 
1 continuD ......................•........ 
1 servente de 1• classe ................. ~ -
2 serventes de 2" cla~se a 1 :200$ ........ . 

.40 

9:600$000 
11:200$000 
17 :500$000' 

2:800$000 
2:200$000 
8:000$000 

25 :200$000~ 
G :00'0$000 
1:800$000 
1:600$000 
2:400$000 

109:70'0$000 

'"\ 
A.dm inút1·ar.ão do·s · Correios do Espírito Santo 

Terceira classe 

1 administrador ...... ·!·· ••.•••••••••••• 
i contador : .......................... . 

· 1 th-csoureiro, inclusive 400$ para quebras. 
i chefe de secçã(} ..............•....... 
3 primeiros officiaes a 3 :200$ .......... . 
3 segundos officiaes a 2:800$ ....•...... 
6 terceiros officiaes a 2:500$ .......... . 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

. ·quebras ..................•...... 
t;··port:eiro ...................•........ 
4 amanuen.ses a 2 :000$ ................ . 
S carteiros de 1" classe a 2:800$ ....... . 
4 cart-eiros de 2~ classe a 2:000$ ........ . 
1 continuo .•.........• , ......... · .......• 
1 servente de 1• classe .. · ................ , 
1 servente de 2' classe .......•............ 

27 

7:200.$000 
5:400$000 
4:800'$000 
/~:0'00$000 
9:600$000 
8:400$000 

15:000$0'00-

2:800$000 
2:200$000 
8:000$000 

22:400$000 
S:OOú$000 
1:800$000 
1:600$0'00 
1:200$000 

102:400$000 

Adminisl·ração dos Correios de Alaaoas 

Terceira. classe 

i administrador ...................... . 
1 contador ........................... . 
1 th-esoureiro, inclusive 1~00$ para quebras. 
1 ch~fe . de secxã?" ................•..... 
:3 prlmelfOS offic1aes a 3 :200$ .•.....••... 
5 segundos officiaes a. 2 :800'$ •• ,, ....•.•.•. , 
~ te~.;eiros Qffic_ia~ a 2:~00~Lc· .····· .:.;.,·.· •• 

7:200$000 
5~400$000 
4:800$000 
lt :0'00$000 
9 :600$0'00 

-14:000$000 
15 :Q00$0.QO 
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:1'< fie! de thesoureiro, inclusive 100$ para 
· . quebras ...................•..... 

1 porteiro ........................... . 
iO aman_uenses .a 2:000!3 ................ . 
:1.6 earte1ros de 1" classe a 2:800$ ....... . 

5- cart.~iros de 2• classe a 2:000$ ........ . 
1 conLinuo .. -· ......................... . 
6 serventes de 1• classe a 1 :600$ ........ . 
2 serventes· de 2" classe a 1 :200$ ....... . 

66 

Administração dos Cotreios de Go11az 

Quarta classe 

1 administrador dos Correios .... , .. . .... · 
1 -contador .... -..••• -.~ •... , ••..... ·.-.•.......... _ 
1 thesoureiro, inclusíve 400$, para quebras 
1 chefe de secção ..................... -
1 primeiro official. . :: .. _ ............... · 
2 segundos officiaes a 2: 800S ......... . 
5 terceir"os officiaes a 2:400$ .......... _ 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

q'J.ebras .......................... , 
1 porteiro ....... _. __ . _ .... _ ... _ ....... _ 
2 amanuens-es a 1 :800$' ................ . 
4 carteiros de 1 • classe a 2:800$ ....... . 
2 carteiros de 2~ dasse a 1 :800$ ..•..... 
1 continuo ........................... _ . 
2 serventes de i~ classe a 1 :400$ •......... 
i servente de 2" classe ................. . 

26 

2:800$000 
2:800$000 

20:000$000 
57:600$000 
10:000$000 

1:800$000 
9:600$000 
2:400$000 

167:000$000 

G:000$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
$:200$000 
5:600$000 

12:000$00'0 

2 ~700$000 
2:'600$000 
3:600$000 

11:200$000 
3:600$000 
1:500$000 
2:800$000 
1:100$000 

68:500$00 

Ad·ministração dos Correios de Matto Grosso 

Quarta classe 

1 administrador dos Correios .... ; .... · ... . 
1 -contador ........ ' ...... ·- .... · ....... · .. . 
1 thesoureiro, inclusive 400$, para quebras 
1 chefe de secção ............ : ........ . 
·1 primeiro official .........•........... 1 •• 

1 segundo Otffidal. •....•.. .' ....•.•..•. 
2 t.erc·eiros officiaes a 2: 400'$000 .. - ..... 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

-quebras ..•... , ...... J ...... ...• "'" .. , .• 
1 ll orteiro ,. , ... -·· .... .. : ..... ·-·· ... ,.:··: ..•. ,.: ......... -"" 

6:000$000 
4:800$000 
4:200'$000 
3:600$000 
3:200$000 
2:800$0110 
4:800$000 

2:rJ00$000 
2;600$000 
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2 am'anuenses a 1~80'0$· • . • •....•.•. •..• , , 
3 carteiros de :1" classe a .2:800$ ... ....• . 
2 carteiro.s de 2" ·classe a :1 :800'$ ....• · ... 
1 -continuo ....... ......... .. .. .. . •••... 
1 servente de i • classe ......... .......... ,, 
i s-ervente de 2 .. classe .. ·=···, ........ , .... : 

Administração dos Correios de Piauh11 

Quarta classe 

1 administrador <los Correios . . ~ ·'· . ....... . 
l contador . •• . • . . ... ... ...... . . ~ ... ·: . . .. . 
1 thesow-eiro, inclusive 400$, para quebras 
i chefe de secção .. , ...•. .• . . • ...• . •... 
i primeiro official. .......... . ........ ... , •. 
2 segundos · officiaes a 2 :800$ ... , ...•.. 
3 terceiros officiaes a 2:400$DOO ...... .. 
i fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

qUebras . ..•.... • •. . • .•.. 1 •••• : •• 

. i porteiro ......... . .... . : .... .... ·· .. .-... . 
3 amanuenses a i :800$ .... . . • ..••... .• 
4 carteiros de 1 a classe 'a 2 :800$ ....... . 

. 2 carteiros de 2~ classe a 1 :800$ .. . ~ • •••• 
i continuo : . .. _ .... . . .... ...... . ...... . 
1 servente de i.. classe . . . . ...• . ...•.. . .. 

. ~ s-ervente de 2" classe ... , ..•...•.•.. • · ~ , . .•• 

23 

3:'600$000 
8-:400$ÓOO 
3 :'600$000 
1:500$000 
1:400$000 ~ 
1:100$000 

$4,:300$000 

6:000$.000 
4':800$000. 
4:200$000 
3 :600$000 
3:1200$000 

. 5:600$000 
7.:200$000 

2:'700!$000 
2:·500$000 
5:400$000 

i1 :200'$000 
3:600$0.00 
1:500$000 
1:400$000 
1 :i00$000 

Administração dos Oo1"l'Eios do Rio Grande do Norte 
l • 

Quárta classe · 

1 administrador dos · Correios .. .. ; • . . . , ..•. 
1 -contador . ....... • 1 • ... .. . . . .. · •• · ••• , •••••• 

1 thesoureiro, incluSive -6.00$, para QUebras 
i çh~fe _de secçã_o ... ........ .. ... .. .. .. 
1 pr1me1ro offtcla.L., . ........ ; ......... ·i·. 
3 segundo-s officiaes a 2:800$000 .. . . . . . 
3 terceiros officiaes a 2 :400$0Ó'O ...... · •. 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 1.00$ para 

quebras ......... ... .. .... ........... .. 
i 'Porteiro ........... . . .. . ... . .. .. .... . 
4 amanuenses· a i :800$000 ...• . • •.. . ... 
6 <larteiros de 1' classe a 2 :800$000 • .- •.. 
4 carteiros de 2" classe a 1 :800$000 ...•...• 

6:000$000 
4:B00$000 
4:MO$ooo 
3:600$000 
3:200$000 
8:400$000 
7:200$000 

2:'rl00$000 
. 2 :.600$000 
7:200$000 

16:800$000 
-7 :200$000 
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1 continuo .•....... . . . ... · ..... .. · . • ..... 
i servente de 1.• classe . . ....•........... 
i s-ers.·ente de z~ classe ..... ......•. ..... 

30 

Administração dos Correios de Serçipe 

· · "Quarta classe 

i administrador dos Correios .... : ... - ~ · • . 
i -contador ... : ..•. ~o. ................... . . . 
~ thesoureiro, inclusive 400$, para quebras 
1 chefe de secção ....... .......... .. . •. 
1 primeiro official. ......... ' .......... ~ .. 
3 s egundos officiaes a 2:800$000 ...... . 
3 terceiros officiaes a 2 :·400$000 ..•... . . 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ ' para 

quebra9 . . .... .. .. ·; .... : . .. ...... , 
1 por_teiro ......•... . .......... . ....... 

· 4 amanuenses a t ·:B00$000 ...... . •..•.. 
5 carteiros de i • c !asse a 2 :800$000 ...•.. 
:k carteiros de 2• classe a 1:8008000 . ... . . . 
·1 continu'o .................... . ... ... .. . 
1 servente de 1~ .clas-se ............... . .. 
2 serventes de 2• clas se a 1 :100$000 .... • . 

29 

75 

1 500$000 
1 400$000 
1 100$000 

77:900$000 

6:000$000 
4:800$000 
4:200'$000 
3:600$000 
3:200$000 
8:40.0$000 
7:200$000 

2i700$000 
2:6008000 
7:200'$000 

14:000$000 
7:200$000 
1:500$000 
1:400$000 
2:20'0$000 

73:400$000 

Administração dos Correios de Ca:ntpanha 

Quarta classE> 

1 administrador dos Correios ... ·'· ... ; .. . 
1 eon ta dor . . . . . . . •. . . . . . . . . . • . . .. · ..... . 
1 thesoureiró, inclusive tiOO$, para quebras 
1 chefe de secdio ... . . .. .............. . 
1 primeiro officinl. . . . .. .. . : ..... . ... J •• 
1 fiel lle th csom·eiro, inclusive -100$ para 

queln'as ••........ · • . ...• .. . ..••.. , 
1 portüit·o . ... .. . .• . ....•......•....... 
t segundo o!ficial. .... .- ........ ..... .. 
3 tercciJ•os offici ncs a 2:100$000 . ....... . 
3 amanuensos o. 1 :800$000 ......... , •.. 
3 carteiros de 1" claiiSO u 2:800$ ...... . •. 
2 carteiros de 2• clusse n 1 :800$000 ..... . 
1 servenLe .••... .. .....•.•.... . •.... . . 

20 

G:OOOSOOO 
4:800$000 
,, :2008000 
3 :soo,oor. 
3 :.200$00Ô 

2~700$000 
2;600:5000 
2:800$00'0 
7:200'$000 
5:400$000 
8:400$000' 
3:600$000 
1:400$000 

55:900$000 
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.-tdministl'açtlo dos Cor1·eios de Uberaba 

Quarta. classe 

f administrador dos Correi<Js ... ,; •... ; •.. 
1 contador .......•. 1. •••.••.••.•••••••••••••• 
1 thesoureiro, inElusive ~00$, para. quebras 
1 chefe de secçao ..................... . 
i primeiro official. . : . .... : . ......... " .. . 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

quebras .•....... :· ....... ....... . 
1 lj)Orteiro ..................... : •.•.. · .•. 
1 segundo officíal .............. ~ • ~ ..... · 
3 terceiros' officiaes a 2 :400$000 .•....•.. 
3 amanuenses a 1 :800$000 ........... · •... 

• 3 carteiros de 1a.classe a 2:800$., .....•. , 
. 3 cart-eiros de 21 classe a 1 :800$000 .....• 
1 servente .............•.............. 

20 

6:.000$000 
4:800$000 
•Í :200$000 
3:600$000 
3:200$000 

2:700$000 
2:600$000 
2:800$000 
7:200'$000 
5:400$000 
8:400$000 
5:40'0$000 
1:40'0$000 

57:700$000 

Admin{sh·ação dos Con•eios de Diamantina 

• Quarta classe 
1 administrador ........................... . 
1 contador ...........•.................... 
i thesoureiro. inclusive '~OD$ ·para quebra!i .. . 
1 chefe de secção ...................... : .. .. 
·1 .primeiro o1lficial ......................... . 
1 fiel de thcsourciro, inclusive 100$, para 

quebras .............................. . 
1 porteiro ................................ . 
1 Reguudo o1~1'icio.l ...............•. , ......... , 
3 terceàro5õ officiaes a. 2:400$ .•.....•.....• 
3 amanuenses a :1 :800$ ..•.............•..• 
3 cart.eirOl> de f • classe a ~ :8006 ....•..•..•. 
2 carteiros do :2" classe a 1 :800$ ...•.. , . . . • . 
i servente ..................... , .. _ ............ . 

G:000$000 
4:800$000 
4.:200$000 
3:600$000 
3:200$000 

2':7001$000 
·2 :600$000 
.3 :800$0.00 
7:200$000 
5:400$000 
8:400$000 
-1:400$000 
1:400$000 

55:900$000 

Adminisl ra~:tio dos Correios ele R-ibeü·ão Pretc; 

Quarta clásse 

1 administrador dos Correios .............. . 
i contador ............................... . 

. 1 the~Qureirp •. igclusive 40<l$ par-a ~uebr.as ..•• 

7:200$000 
6:000${){\Q 

· .5 :2·oo$ooe . 
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·f ' ·chefe de secção .. ~ ....... ... ..... .. ...... . 
-1 primeiro official . . . .. .. ........ . .. . .... . 
1 fiel dP. thesoureiro, inclusive 100$, para 

quebras . ~ .. r ••••••• ••••••• · ••• ••••••• , 
1 porteiro .... ... '. · ...... .......... ....... . 
1 segundo official .......... ...... .. . .. . .. . 
2 terceiros officiaes a 2 :800$ ......... .. .. . 
·s amanuenses a .2 : (1.00$ .. .. .... . .....•.... 
3 .carteiros de 1. • classe -a 3:200$ .. ........ . 
2 c~rteiros de .2' classe a 2:800$ .. . . .. .. .. . 
2 serventes a 1. :600$ . ...... ...... ........ . 

">? ' 

"" 
, A(fencia espcciaZ de Sau·t",ls 

i agente ...... .. . .... .. · .. ; .. .... ......... . . 
·i a judante .· . ... ........ ........ ........ . . 
1 thesoureiro, inclusive 400~, para quebras . . 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$, para 

quebras . .... . .. ... ... ... .. . .. . ...... . 
5 amanuense.s a 4:f!OO$ . . ........ ....... .. . 

12 praticantes de 1 .. classe a· 3 :600!l> . . .. ..... . 
8 praticantes de 2" classe a 2:800$ ..... ... . . 

1'5· carteiros a 3 :500$ ..................... .. 
5 serventes a 2 :000$ .. .. .. ........ .... . .. .. . 

:49 

Auencia especial de Petropolis 
i agente ... ...... . . .. .... · ....•.......... . ... 
1 ajudante ..... .......... ...... ... .. .... . 
:i thesoureiro, inclusive quebras ..... .. . .. . . 
4 praticantes a 3 : 000$ .... ........ .. . ..... . 

:18 carteiros a 3 :~400$ ................. : . ... . 
.2 serventes a 1 :80'1.~ .................. ..... . 

27 

Ayencia espaciat da Campos 
1 agente· ........ .. . .. ............... · · . .. . 
i ajudante , ..... ..... .. .. ..... : . ...... ... .. . 
i thesoureiro .. •...•. •...•.......••. •. .... 
6 Draticantes a 3 :000$ ......•..•.• .... . •. . . 

iO carteiros a 3 :ILOO$ •• ...••••••••••••• • •••• 
2 serventes a 1 :800$ ..... . . ..... . .. . ... .. . . 

21 

77 

3:800$000 
3:40()!$000 

2:800$·000 
3 :000$000 
:.J ;;:?00$000 
5:600$000 

14;400$000 
9:600$000 
5 :600$000 
3 :200~000 

í3:000$000 

g ;000$000 
7:000$000 
6:400$(100 

4:500$000 
.22 :000$000 
43:2008000 
22: 400!300() 
5:* : 000$-DvO 
10:000:13000 

178:500$0(10 

7:200$000 
6:4005000 
5:800$000 

12:000$000 
61:200$000 
3:600$000 

95:200$000 

7:200$000 
5:100$000 
5:800$000 

18:000$000 
34: 000$000 
3:600$000 

74:000$000 
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Agencia especial d~ Juiz de F6ta 
1 àg~nte ...... .. ..... ..... .. .. . ... ... .... . 
f ajudante .... .. . . ...................•.... 
1 thesotJreiro ...... .. ....... .. ........... . 
2 pratic-antes de 1• classe a 3:000$ ........ · •. . 
2 praticantes de 2• classe a 2:200$ ..... . ... . 
5 carteiros de i" cla~se a 3:400$ ........... : 
'5 carteiros ·de 2a classe a 2 :15.00$ ............ . 
3 serventes a 1:600$ ..................... : .. 

20 

Agencia especial de Pelotas 
1 agente .. ... .. ...... ..... ...... ......... . . . 
1 ajudante . ....... . . .... . ................. ... 
1 thesoureiro .. ..... ....... . . .. ......... . . 
1 ·fiel ........... . ....................... . 
2 amanuenses a 3 :•400$ .....• ~ . .......... . . 
8 praticantes a 3 :000$ . . . . . . . ... ..•....•. . .. 

14 carteiros a 3:400 . ................... .. ~ ., 
2 carteiros ruraes a 3: 400$ . . .. .............. . 
3 serventes a 1:800$ .................... , .. .. 

33 

Agencia especial do Rio Grande 
1 agente ...................•. . . . .......... . .. 
1 · àjüctante .. . .. . .... : . . . ..... ... . ..... .. . 
1 thesoureiro .... . ........ . .. . ... ... . . .. . 
1 fiel .. ..... . ..... .. ........... . . ....... . 
2 amanuenses a 3 ::400$ . •.. • •.....•..••. ~ . • 
6 ·praticantes a 3:000$ ..... : . .. . .... .. . . .. . 

iO carteiros a 3:400$ ...... . .. ..... ~ .. ..... . 
3 serventes a f :800$ .. . .. .. . . .....•.. ... .. 

: . 

25 
. 

7:200$000 
5:400$000 
5:800$000 
6:-G00$000 
4:400$000 

17:000$000 
12:500$00"0 

5:100$000 

63:400$000 

8:000$000 
~:OOQ$00lJ 
6:4100$000 . 
4:000$000 
6:800$000 

24:000$000 
47:600$000 

6:800$000 
5:400$000 

:1.15 :000$000 

8:000$000 
6 : 00'0$000 . 
6:400$000 I . 

4 :000$000 
6:800$000 

18:000$000 
34:000$000 

5:400$000 

88:600$000 

Praticantes de agencias postaes da directoria e dos Es~ 
tados : . 
10 praticantes de agen~ias do Distrioto Fe~ 

dera! a 3 : 600$ ......... .. ...... . . . . 
1 praticante da Agencia de Senna Madureira . 
6 praticantes de Corumbá, Paranaguá e Ponta 

Grossa. a 2 :400$ ....... . .. . . · .•..... .. 
•7 praticantes de agencias <li versas a 2 :800$ . . 
1 prnticant~ de 2' classe de Barbacena ..... . 

36.:000$000 
3:600$000 

14 :q00$000 
131 :600$000 

i:S00$000 

187· : 400.$0ÓO 
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Cat>lciro;; existentes nas ag<mcias 11ost.aes dos :Estados: 

B r:u·f·~il'o~ dfl ..•..•.•...• 
79 car'l (~ir· o;.; de ..•......... 

R eudeil.'os 1!0 ••.•.•••.•••• 
n ~ar!· e i r•us dt~ ......••...• 

1 -e:.llrteúo de ........... . 
4 ca.rtekos de ........... . 

· HJ c.:arteiros ele ........... . 
1{l' eartelros de ........... . 

·'1 ca1·teiro de .. · ... - ..... . 
-1:~ ,,aru~tiros dú ........... . 
~ carteiros ele ............ . 

Ht· carteiros de ........••.. 
1, r, -c ar 1.(~ i·:-os d:' ...•.......• 

2 r.adciros df' ........••.. 
2 eai'l~iros dl~ ~ .... ~ o ••• o a' 

12 ~arti'iroo; de ............. . 

:?2!i 

Veneim~nto!! 

propostos 

,;). :ôü0$000 
~ :SOG$000 
z :~0!(~$000 
2 :::l'Ü0$000 
:! : ~4'l!O!f;OOO 
:? : (}:}0$000 
1 :Btfl:Q$000 
1:100$000 
"1 ;(j(l'{)$000; 
1 :GO!l$000 
l ::i•OúSOOO 
-I ;.100$000 
t ::i'nos;ooo 

.- L: Hl0800li' 
t : n•: J:OJl;OOO 

!}lf'OJ):OOO 

Totn.l 

J(J:801)$ú0(l 
:?21 :':.!005';000 

w :~oo~oon 
32 :~1){)~000 
2::!00$000 
8:000$0010 

.2~ :200$000 
li : 000$001(\1 

1 :600$000 
20:800$00() 

/j : 500~0 0() 
·11: :OOO!j\OO,f'l 
58:500~0()() 

2:200$000 
2:0D0$000 

1 o :80'Ü,~00(} 
459: 200$00•[1 

S:wvr.ntr.~ ~xis! rnl r;, ~>m ngrlflcias da dirnctoria ri da~ 
rodnünist.raoõcs: 

1 sorvimlc de .............• 
8 sc·:>vrnlcs di' ........... . 

59 Rrrvr.ntes dn ...........• 
10 ~1'1'H"Tltes d~> ...........• 
-1:; !';l'l'vrnt.e~ ck ........•... 
1 B scrwn tes dr .......•.... 

10:1 

Vencimentos: 
11ropostos 

2:500$000 
1 :800~0(11(): 
1:800$000 
-1 : 500$0fl11r 
1 ::!Otfl$000 
1 ; 100$1101} 

Tat:1l 

2:5lJIJ$;000 
1.-'! : ~tll~0$000 

1 OG :2•0t0$000 
ln:OOO$ooo 
1;'}:000~000 
1 it :3fi'Q$001) 

1 GS: 000$00~!1 

A rnl('ncla f~ um:-~. nnl oriz~l}ão. qnr. t.l'll.7. nm augmcnto dn 
clMp("t.<l dr 3 :tllOO*· mnf; r.ont.r;m ·mna mediclà JlCla qual toda a 
gt'ntr• damn. 

A r.omml.i;são fll' F inan~1s d:t .Camn.ra não concOl'da coni 
a r\o SC'nado r. opina pr\la l'f'.iric;rio da. 1\mt'ncla. 

Sa.la da!l ComrnissüC'~ .. ·27 df' dr7:rm!Jro de 192ü. - Cn.rlo.'i 
úe Cam;ws, Presidrnfe. - Orfo1Jio Rocha, Relal'Or. ,__ Pachecr.• 
"l!rmdns. - Sou.:; a ('{1.\'/)•o. - o.~ em· Soai'I"S. - Rami'I'O BrarJG·-: 
- Crl.\'11 Ba1J'ma. - Josinn de Amuj(J. -Carlos Ma.Timilitmo.: 
- .llhcl'io Jfaranllii.o. - L., Co1'N~a rle Brito., 

O Sr. Presid!mte - Está finda a. leitura do .expediente, . 

........... · 
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80 ANNAES DA CAl\L\RA 

O Sr~ Mauricia de Lacerda (" ) - Sr. Presidente, cor
re-me· u de.nr de. produzie da tl'ibuna uma explica~,ão, que 
sirva a um· tempo aos Srs. Deputados e á Nação brasileira, 
para sl::' esc>larece:·em bem do· moyel de minha conducta na 
presente qu(lstão dos orçamentos do Eslado. Não vou recor
dar os episodios not'Qrios, p.ublicos e versados em todas as 
criticas que cercaram os orçamentos desde o seu nascedouro, 
isto é, d~sde o nwmentu em que· o CaLLele se apercebeu da 
situado de c:-iso financeira, n.o seio ela qual se devia de
bater; convo.cando vari•os dos proccr·es desta e da. outra. Casa 
e o F-CU Min\~=;Lcrio, ·para, um :L l'cunião no Palac; •\ a1'lm de 
dc!Cidü· da::: mcrli~ü)~ de r·eron·o cta Receita e reducl(:lv da 
Des}!esa publica . · 

Os inridPnLes, que se :;cguira.m .depois, foram de t.al 
\m:ltõ;. assum lram t.a':''S pmporç~ües. tão -desmedidamente mes
mo occupnram o Pspa('o. o ternpo. na · Yida nacj'Onal, qno 
seria ocioso l'Óca.pihnl~ÍI-os; entret.aúto, ·nas de1•radeiras ma
nifestações ela CJ'ise de orçamento;,: aqui ver-ifií~ada, é ·fol'
çoso, neste in:;;{antc, locat', aiuda que brevemente, em re
sumo. 

O leader da maioria tinha, 1)0rém, discoràancia com o 
Sr. Pre.sidonte ela Rcpnblica na matel'ia, conforme qualifitcou 
o honcado ·:·eprC:-LSentante riograndense, de detalhes orl)amen
tar·ios. linlla tido divergencia ·de dout!'ina. 

Em ~odos os parlamentos, as questões oollocadas neste 
sentido produziriam crises pouticas, sinão naqueilllls que, 
adaptando o regimen parlamonta.risla, precisam. dar das 
mai<:~rias os roprQscnlanlcs di·~octos pul'a a adminis1.l·ação 
pnhllca. 

Foi .. quando, nesta divm•gcincia de doulrina se cncon(ea
vrun os !'ept·esentantes de g;:·auclot- bancadas ·closla Casn. ·do 
Congresso, cpuc o Sr. Pre-sidente .da Rept1bl ica nos sur-prc
h endeu com a «varia», depois renegada de vasadouro jorn:t
listico de setJS üdios mesquinhos e tacanhos contra os po
deres republicanos r outros orgãos do Poder Publ iro do 
paiz. 

Esta 4' ...-a ria l' rlescnl!oc~tva a questão. do lCl'l'eno orça men
tario :para o tcrl'eno poli tico. e l.ão infeliz era, QU c· se não 
content.a·va nesse deslocamento, e assim deLm·pan<.lo o~ ncon
tC'tdmentos p::n·laml'nLarcs, foi alé o I e~Teno pes::;oal. 

FPz allnsfi.o rlü·E·cla. indiYidtHHia. ao!' Esl.aclos do Rio 
Gt•a.nàc do Snl e S. Paulo, que estendiam. JW!'tnanr-nl<·illflnl.l'. 
diuturnamcnte a salva dai' esmola::. :'t mnnificrnria do Po·rlc1· 
Execul Í\'O Federal. · · 

E~sa refr.'t'Pntin irritante não ptírie SOl' tomada a conta, 
simpJe,;nwntc, da, pcnna. ,íoma\istica que redigiu a <r varia~ 
que se transfOl'mou em « bóde expiai ()rio» rü1qu·t:lla ~~~fraYn-

( ·) Este discurso não foi revisto pelo or:ldor. 
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SESS.\0 EH 27 lJE DEZE~!llaO UE i920 8.! 

.são de rancor pessoal do tir. Pr.esíd:ente da. Republil;a, pOl'
que o jürnal do Recife, rcdigidv pela família Pessoa, ~·epr.
~iu que os Es:Lados -do Ri'o Gl'ande do Sul c S. Paulo csque
eera·m facilmernGe os uWmos favore:; que u muniiír:enr.i~' 
pre~i-d~.UL:i·al ·ll1c:; l'izera em rnatcria de dinheiro <J d'c scr
vh;o~ pu·biicos. 

Sr. Pl'esidenle, ·~::;Lu incidcnlc merece ante~ : f e vas::a1' 
avanlc, nll. minha oração qne ru r·epollt.c c deixe dcvi.Ja
meatc pul veriza:rlo. 

E' bem est.t·anha a GOllccp•;ão Llo Puüer Publi,;o · Jo'(1dzrut 
f!IJ,l•endcnuo que os ·dit1heir.o:; do TlJcsouru ~·:-.;tão ao :-;eu al
~.;auí:e para J~avores ti i me-tos ú. si i.ur.t~;ão n~;;ional; etn :;<~t;utl(!a 
Jogar. (]Uc {):> :;ct·vi-ços Je portos, et;t.:·atl·::i,; d•~ ferro ~ oulro·~. 
como de pt·o,phy!ax:ia .rural e ~ecca~ do Xurdes!.e 1.~; Luda:s as 
e:bra:; de intercs:;c cúllcdivo, c1n que a Liniiío ,,. r~mpenlla, 
po~~am r'~pre~euctar favor0$, munus do Poder Publico a. qual

. quet· ptu·r;e!la ua nos::;a organi.r.aeão fedorativa. 
8i,. Sr. Pl'~&idcmtc, D üever intp(~mtivarncnLe uiclado a 

um ~tümiiüstr.ador mcd:i•a.no, üc abrü· pot,to:s, 'f,ra-çar estra
üa~ de fel'ro, fa;-;ct• outra•::> obras dD in.lcrcss•c collec.~ivo, a.tú 
Je prodücçã.o c propulsão ·economica, ;para multiplic.ação do 
renda fe-deral, púdc sc.r cDnsid-erado um .favor, não -sei .ond'J 
l'it:arão ~;at.a·logado:s o:::; d•cvcre::; public.os dos administr.adorc.,;. 
)ia,[ur;;tlmc!ll~~. naos csmol·as id)a j:nnã P·aula, :n.rus d-istri·buí~ 
~~ões dt~ credito d~ ::;occorro e assistencia, porque os deveres 
qtw o!3 administt•adores ,t,t·azem ti. p~·opulsãlo cconomic.a1 {lo 
p<.~.iz, são C1 «"Deus fa.vot~ça» para o:; Estados (!a R.epubliea. 

!lla.::;, -81·. Preliitdente, a ;;ra·ndo inju:s:tiça da reierench 
tünda l'C'Saltu. ma.i:5 quarudo ',-;ç tiver .em mi.ra, que, :>i a-s obras 
dus pol'&o:-; :;ã.o feitas pelo Gov-erno Fcdot·al, oSi a::; ·cstt•a.das d•l 
ferro são fcilas pelo Governo Federal, os .fret~s e as .t.axas 
OUti pot•lo·:= não rcverLem a;os E:)ta:dos, ·são D<t:gas ao Govcl'JW 
Y.cd·eral, c quem ·os •paga :;;ã·l) ju-;;t.amcnte os povm ·do<; E ta
do:::, as popuhú.:.õe.s c::õta·duae:;; (lUC vivem admini·st.radas vr..to:~ 
:-;,~u,; governo,- regiona,,•s: não é nenhum dos povos do ,Prc
-;idenLe da RepubUca. De Hu·Le que a conocp~\Ü.'{) in"i:t.ante, 
repetida. no Jo.rnal d:u 11cdfc, é um desses Lles?uidados gcsbos 
de impacicncia, que d-cV'cmos, não sei quH mai·s c-ensurar ou 
la~Umat·. da «]Jcssoa» tão fadada, ou mesmo do actual Pre
~idt•nt.c da Rcpublica.. 

Pas::;ado ~obre eSS!) ponto, ::;1·. Pt·esitlctlte, vejamo::; em 
cur~t•inuação, u va!Qt' d1c sua8 outra~ affirma.tivas-. Diz-se na 
,,va>l'ia» ·(]Ue no Congresso, - c nis:-;o foi sc;,'Uid{, pu:· um .iol'
nal ·que me chamou de pl'imeiro meoLin;uMro ~:resta Casa 
- LIUo no Congt•csso, as bancadas de S. Paulo c Rio Grand•! 
do Sul não tinham proposto nenhuma medida util ao ftw
talecim~mt.o .da receita. Os seus leaders .i á desmentiram frà
gorosamentc rssa inrvcn-cioJticc, essa leviandade que fni 
Jgualnwn{c dcsfei ta na dccl·ara-ção du Deputado, Sr. Oe:ta.vío 
Rocha, c (1 foi .iustamcnfi~, 'P(lt•que ('l.· «v.u.r•in» se rnc·Ueu a mu-

6 
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Jur úe lodos u(,:;, citando· autoridades. até então insuspeita
das, em materiu. de •:llinancas, e que c.lla. realçou em p.t·üneit·a 
plana, d'Os .nossos provaveis gran<i!es ho.men..s üe Es>t.ado, que, 
C!esde log!J perderam no conceito .geral. Si .so limitasse a. 
àccusar Ds Estados de não terem tra.tado de medidas qu(~ 
1ortalecessem -o orçamooto da receita, .a «vari~ pruosava.; ma~ 
vk citar, como autoridade :f:.ilJ:anceira, aquelles .que não a 
t.eem, cxcepl.)ão honrosa do Sr. Paulo de· Frontin, cuja me
dida, .afinal a ·Camara suHragou, é visivelmente · mofar •1{) 
todos nós, é espe.sülihat, é crí~icar o no.sso conceito e t1er em 
muito leviano parecer o nosso juizo, porque, afinal de con-. 
ta:!, ·se nó.s ouvimos alguem dizer, lá fór.a que () «Novidade~ 
·~ um .grande estadista, e -este alguem .disser do Sr. Antonio 
Carlos que é um grande financia ta, o Sr. Anto.ni:o Car,~c:, 
:será, naturalmente, improvisado financista. A consequencia 
logica é que o «Novidade» não faz novidades em materia de 
t::ituaçã.o financeira .e edotromica. Agora, si nós vemos o «..No
vidade~ presíoonc.ial, pela «varía:P, d-izer. que as outras ban
cadas não puze.ram medidas dign2s de exame, nos . tapete~ 
áa discussão, mas que as puzeram,- certos e determinado~ . 
Depuíad<O-s, cuj~ nomes nüo quero -citar, e que são ootavci~ 
!;!<Jmo f.inanéi"&tats e5ses ·dous Hlustres <1-esconhecidos em ma.
.t.eria de .scienc.ia economica, ipso facto, até a Cam!l-ra, virá 

.dizer que esbão revogadas, por essa affirrrtativa. 
~i a evat·ia».• cunsidei·a grandes ili.tlol"íd:l.fJ<:~ ~siias duas. 

t{Ul~l' dizer Qil• ~ t\1.:::lt ;.,, Olill'ac qoc uiio c•on.;i lera a\Jtoridades, 
· :"f10 autaridade~ ... 

Passado e.::se inc-idente c:la <IUestão, chegamos au .Ponto 
principal. 

Eram impugnados nesta Camara dous imposto:> novos: o 
dos lucros Uquidos do commercio e o d e transito teu viação . . 

O primeiro me foi s~"'l'npathico, desde o momento inicio.l, 
porque sou pela. t.axação da renda. Agora. o que não i>O~o 
é ser peltt fórtna 'flOr qw~ enlra no orc:.;.~m~nLo, t) 1:r0r isto 
!o'OI.ci efJnita. 

O imposLo ~ohrc a t'c•nr]a, (;orno n impo!'iLu ~Obi' l\ t)S !u
~·ros, •' suhstítul.ivl) da tributação directa. Com elle se dá o 
mesmo qw~ eClm o impo:;t.o t.errifori:tl, o qual deve substituir 
•:>s iJJJ(Jo~t{1iS ~obre a producção. 

O que observamo:;; e que na e.:;phcra, do que se cha.m.a. 
~altrilmiciio da União:!), e:xet'l>tu'adu o imposto <te inGllStrias e 
prüfis;;õc·~. que c: sobre a renda. mas estú. reservado · franca.
mentt~ aus Estados, o~ demais competem ao poder federal; na 
osplwra~ estaéual o imposto territorial é àe 8Ua competencia •. 

V·~rifieamos, pol'óm, que o Estado de Minas, por exemplo, 
~.-~·(:a o i'mposto territorial, !'!em supprimir os demais. 

O SR. JosiNo DE An.At: .ro - Diminuiu o de exportação .. 
0 8n. · !\h.Ul'o.JCIO DE LACERDA - Não :SUpprimiu. em todo 

1• caso; quet· <.lizer que c·.omo re:-;ultadQ. coüu:idit"<un o::; d.ou~ 
imposto:,s que se referem. 
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_ Dj~ u uolJn: :Uepulu.t.lo tiUe :\l.i[las reduúu o de •.;Àput-la
cau; nao >õOU representante· ti ,\s:-:emblén mincirn, para ·~x<tr 
minar qual a prupul'ção em que foi l'C.~.!uzido, isto <:, si n:\ 
m e:;ma peopon;ilo •!•.l irnpo~to ~~rrítodal fu i retitaLio v illl-
l•f>~.l.o rH r- ' ~cto . · . 

O ::5~:. ~UULLu l'H.\TI!:S -- .L:ru úe U <;<, o imposto cll~ ex
porlc.vão, ·~ ficou t•cdu:lido a. ~ %; não póclia ~>er ::le~do logo 
suppl'imidu p·.n·que u.!:im ck• maL ~' !'<.!. impossível sahet· im
mectiatan;l' tlt :~ qua ! a rcHd<t do i:lll)0::lo ten•itori<l.l. 

O ::;,.._ ilL-\URICio DE L\C:l'.l',D.\ - i\!. i nas t·eduziu: uu L:;lu.,ju 
Jo Rio, pon'm. o mesmo não :;1: deu: h~uve <1 accumu laçl1.o, 
e até, por tumt fórma ínconstitucioual, porque a As;;l'mbl~~ 
:n1f.:.•t· izou t' Pt·e,;idenlt~ do Estado o, ct·eat· as taxas{~ r>ll e !~t·nou, 
vot· <.iccr~lo úo Ex~cut,ivo, taxas elevadas, conira as quaes se 
J>Odct'flo ini';tn·;.:·ir nos· ttíbtmaes, as victima~ dP.SSI'! impn.<:to e 
ÓCl' rttbal-o. ,. . 

flt'SUllado: 1:)ttCl'ClH!tJ oLI.I!l' l' Ct:eita. }llll.' e~S<t ' rortua in·e
SUlar, o::; l:}stado~. nem .-;ü pwjud-ic.um a producção do ~ ~m tcl;.-_ 
rit.ot•io, como <~ pl'opria. r enda do seu Thesom•o. 

Poi-6 b•~rn, uu. União, a h.:mbra.n<.~- dtt Luxar;ão ~(•s lucros 
comnll'rtiurs, cúmu uma ua~ vaded.ades do ~t'ibul;o sobr·e a 
l'Cnda, uevcriu. imrued iatamentc pt•ovoc·at· a: rrdu•:çã.o !!r .g im 
postos ctírceü>ti. vamus di:ler, nos UI) eonsumo, que p"3som sobre· 
o allmenLo e a subsistcncia ào individuo, crJGrtrecidos pot· uma 
sér-ie c-e cb:umstancius, quo uão se podem elirtlinar de pro'm
pto; mas -não: creu-se o imposto sobre os lucrqs cornmerciaes 
~?, não se t·e~t.ringem, stJ.i<~ r em auc [YCa.oan;ão für, os tributos 
directos . · 

Doss'o.rte. um impo~f,, que .U.r.via l l.W carat;Lel' cctmomicu, 
e ao me!:-'nlU r.cmpo, sodnl, ~:.orno é o da renda. nl.io de:;:empe
nha r~:-;.~e papel, c.mtcs vem aggavat· a :;itnaçâo elo cout-ribuinte, 
qut' já pa.:;a. o:; imvo:;tos dt~ t:oU~IItnn. ·directos, o va.e pag<..tr, 
indil'ct·tamenl''• _o itnpo:'ll.o :;obl'e os \ucros, porque. si o in
dustrial p:J;:;t. um l.ribu to ~ol.n·n tls ~cus luct·os li~utdu:;, ·~ 
si o .c.ommet·cio I.<Hnbc•lll [laSa, nínguem ruclhOJ.' do que o in
dus(.t'Ü\[ pJ:l·c, do que o comrnerciante, arrancar no anno se
guinte á p-opul;.t<}âo. ao eonsumidot'. aqui!lo eom. qnc, sobn~ 
os luct·os, entrou pn1rtt o The~ouro. 

Para que P contrihninlc não f i<•a!'se prejuõi!~u.-!o, seria 
mistér se rc.cl.uzissc proporcionalmente. a taxa do 0onsumo, do 
modo que, uo fim, ó povo não t.ivess~ de pagar este e:tccsso •. 

Por isso '·:hgo que a mollalidaur~ tributar-ia de crno se trata• 
parcceno•), no fundo, ser de c~n-aetcr :;odaL llã~ o tem, perde-o 
inteinJmcutc, Gesdc qu~ coexís(e eom () inli10Sto de eon sumo, 
poi» que pet·de juslam•)nlc n cffeilo. social dn evi
evila.t' o5 impostos dit·•!cíos, que l't!O:J.bem sobre a. misl}ria . 

. ~obro o tl'a!Ja!Úv, 1.> de ü· uHut·<u· Pl'!!uis;uueüte •..t ~,;apitai e a 
r.enda. 
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. _ O SH - f'J1.AXC1::1::c~ \','.LL,\D.\JU:~ - ~ão ·houve plano SD~-!al, 
liHJ.:: apenas u. mtcn~:uu üc D.l'rallJ~r 2·cnda para o Thc~uuL'u. 

O SR. M.\tH\1<.:10 vE L.o\CEHDA - E' i::;.so mesmo: é a 
3.\J'plieaçiio ~~~t~.~:(tl, .iustu.-liru·ar·, <w pé ua letra. a() l:h·asH ua 
celebre <XC Ol"ill!l'llJ J'i~ea.J:.. QUP :->r~ ' díSt;UÜu· n·a. Íi't·arr,,a e ' na 
ill~laterra. • 
, Unul JifJ'creu.<:a r!Xitilc, r:· vt~m a ~er Y,Ue lá é a cul'a!;ent 

oe Laxar, muito r·n!lwt·a. <t t·~sbtencia do contt•iliuinte :.i 
tcda ta}..-ação; aqui. ~~ a allucimu:rio de-. taxar muito embora 
r:.ão haja mais o quo :;cr. taxado: ' 

Est~:> C!~ motivos. pOl' tTU<' votei contra o impo:sLo sobre 
lt~cros llq:utdos, por r!ntendr.l- o erroucamt•,ntc encaminhado:>· 
c, si os demia::~ impoo:slos {!C rentla tcem de vil' assim. estamo~ 
liteml.t:nente perdidos. e ~ caso de desistir de pensar nones, 
porque, :;i vão tJoexistil' c.om os antigos, acabam fica·ndo unl:i 
e outro:;, sa.gra.da a perpetuidade de todos. 

Pa-;,;so ao imposto d~ -viação. 

·J\ão you re~li:::à1· os pvntos já úebdido~ de-$~a •. ,ue:stão, l' 

quel'o apenas alludil· ao processo legislativo adoptado. 
Sr._ PrcsidcÍlii.e. ::obre :t i;onstituciona.lidado ;Jo impo:;l.u 

Õ t! v~a'.' ãl), Icvantaran1-8e <HIUi us melh.or.es vozes em ~on
t:rario; c a t.ul .rcsp•~ito no S:U!ll'~zno Tribuna.! ha. de ser :;usci
t a.da c:Sta al.f.craativa: a comp~Lencia de lançal-o é dos Es
tados. que j[t o r..obrnm, uu d~ União. que o vae cobrar? 

Basta. esl.a. p el'I;U•ut.a vat'a tiesn<irtear qualquer propo
:-;i:o de mnuutt'ur:[u) .J,: SIJ.OWlbnntc im:posto; ma::;, do ponto 
drt v),::;la econc.mico, o ~uo mais me surprehendeu na pas::;a
ge:n do impo~-to. foi o apoio das bancadas, como a mineit:a, a 
:fluminenst~ ~: a. pl~t·,n::tmbucana, QUe vão "acrificar com elle, 
rlirectamente, ~~ IJl'ouue•;ão. dos seus Estados. 

Dh·-se-lm qui'. ~!;,;~~ ai)OÍO foi ua<lo ll'() terreno polílicu. e 
a.hi é que. quero cheg-.ar - que S . .Paulo .;:. o Rio Graude elo 
Su!, r esistindo ao imposto, am(!açavam o Governo de ficar 
sem l' ()nda. Is Lo, porém, 1'oi nas vespera'::\ de se adopta.t· a 

. •3mcnda Froutin . No ddri. seguinte ao da adopção da emenda 
Frontin. qu<! :;~ reforçaxa a re1:eita colll -l8 mil eentoi:' dos 
Ul' :>.linados ao lash•o du.s emissões, L!Ue, afinal, não :se n~e
t·am. tl'i'll.heiro q.ue, portan.(o, oóde ;:;e.r applicado. como n~ 
~)menda ~~e detl'rrnina {t dcspeza a eslimati,•a dos 2;) lllll 
·~t.mto1:õ du imposto de tl'ansito UtlVia r~star . Pl'~.iud.ienda. ~i 
havia. fonte ue n~~aita maior, de !tS mil ~.onws, c si os ~5 
m:l .:onLos t!!.'. :r-.1 t.o. ,; l:-lll t·~o;. ia~to t1Ue se 'ltlt!rla. l'e.>.,i!.'ll' a 1 

cmN~\la Fr0tltio. para que votar os ~5 .mil coulo:;, 9.\i;lm dos 
48 mil contos deeorrentea dessa mesma emenda? O Governo. 
todavia, iniSistiu . . e ficou demonstrado .que insistia wpenas 
:90r questão de melm<ire pessoal, ou Q(' presligio polil,ico, ()UC 
nunca houve quem J)uzesse em ~:ausa. e que ::ó eUc entendeu. 
:-sua mania. de parscguição, - estar em perigo·. . . 

O Sr. Presid'ente da. Itepublica, no dia ::;cguil~t~ a v ua 
t·enuncia do leader, cl!cgou a concordai' fuJo;se r eJeltada a 
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~:ncnda. Nes;:;r. ~~nl.ido. () 8!'. Mello 1-""ranco trouxe ~1 t'~rtf.>z!\ 
muilo cxaetn. de Pa.laet•). ma.~ no momr.,nt.o llH'lSn\1) em qUt: 
.fio !a votar essa emenda o 8r . .Aulonio Carl•Js, lll\3 ('Onh<.<Ci ! 
mml:.o h~>m ns eáixa!' d1• ~t·:;rcdo do Caitct(,, p!'diu um!l. iu
ver,:;ao. P. 11 resultado foi qun a. 1mHm da :;obt·t'. ü imposto d•• 
il'<Ht!'ito ' l'ícOtl t•clr:Jg::tda para. ultimo logat·, istn .-., <if:n iem:t'" 
a um liOYO f:hn.mnm•mto dn S.r. \ fc:'llt) Fra.tJc:o ao Cal f.cf r.>, f.' a ,, 
.rrC'sidllntH dn. l.lepttbl iea prdit· li r·r·nr;a :par·a t'l'lir:u· :t palawa 
p•~l'qnn "'~ l-I· atava de mna lll.lúi'l.iin •.•m t1lW o "~~~t m·••;.t igi •' 
po! il.ico est.n.va em jogo. 

l\:e~tas eoudiçües. \'0 l ta mos Ü pn:'>i(;.:ÍO an l.í'T·it)l'. 
Ma:-::. quando " C ia ap.prqvar ;l emt>.ntlõl, leva.nlon- ;;G ... 

Sr. ?llello Eran~-o n declarou que a. emenda não ~e r·det•ia 
propriam<'nl.n a imposto. mas a taxa. Quer dizet'. declnt·ou l1e 
l)rincipio que a emenda estava P-rrada, m as que a Cam~u-a 
devia a.pp-roval-a assim mesmo,. não porque el le conf~ssa5H· 
que se h-atava de quü!'liio •!•~ prestigio político: nãn; mas 
J.)Ol'QUC no Senado poderia a emenda. ser altel'ada. e corrigida. 
I! nfío (I :::!'. Prcsidf:'nl.o da\ n~.~puhlica, que, na rNiac::üo do 
r~~ulamento. nltt>raria. o vot.o da Camarn. a l'leu bel prnzm:. 

Es9-a · C!Pelaração (le um c'on.<~ til.ue-ionalisln. ~I' . Presirlenli•, 
úansou-me U!';!';Ombro. assonlh!'n t.anto mai.OJ' I!U:tnto S . F.x. 
ninda aft'irmou qui'. ~enr~11 la~a. t:obr·ncln. ·~!'._la pelu l'ü!'ma '!'r
g-ulamr-ntat· QUI:' o '3;t·. Epil.acin promAttia a esl.imal i•::t ::m
darirt l'!m quatro mil t•oulo>;. Quer dizer·. po1·tn.ut.o. qu;~' n:ío 
sô o imposto era odioso como insnfficionte . Ora.. si os ,H) 
mít ~'onto::; do Sr. }'lt'olltin davam oara cob-rir a~ rlc~J-'ezas 
l')tw o P rcsidentr. i!Ueria 1'azcr eom 25 mil contos da. ~; ;; I ima
t.iva; .si a e:>tima.tivn. estava errada.; si estava errada. a emenda 
pela estimativa. n qun s~> ,:r.)!uht era qu~ a f!ml:'nda 1.irv 1n. ::;( ~ r. 
ao mcno~. corrig-ida no :::.cna:do. · 

ConsiC.m·undo assim r: qup tomei a mim. müo [5'1'<H.lo al 
gun~ leadm·s ,jo varejo presidencial que aqui su rgiram. rl'si~
UJ· no~ orr:aml:'nto;; da. dn8pe1.a. atf vêr em que f io:wa n Se:
nado. A emenda está. erraõa, quanto :i denominação de im
po;;l o dada :}) uma simp!f's taxa ; a emenda el{'via sot' col'r!gitl:.l. 
de ard(lt'GO com n .Prnsict~nt{! oàa ftepublir.a, d e modo a i"<'r co
hrada f!m pri mPir(l ]ng·ar a tn;s;a ;;obt•e a m t>.r·caLioria nma ~;6 
vez, no pont(} rir embarqur. Em ·Sc·gundo Iogat·, 3. par-tir do 
pnnt-1) de hPnc~ficiatn('flf{) '[}ara o de consumo r. não ;Ja. oroou
cção pa1oa o benefidamPnf.o _ Ora, Sr. Prf\s idenLe, entendend() 
assim. eu esperavn. qun o S~>.nado incluísse isso na rccei(.a, 
porqué me parece·· que. em mnt.E>rül de taxns, de imposto~. 
quan~~o o ()mg-rcs,;;n dispí)r_ o Podet' Exl'lru tivo n~n p:',tie nl-
~~. . 

Si o Conrxresso dir. - imposf.n, o Poder Executivo nüo 
pôde IJ'i7.1'I' f axa. nn rC'~ulamcnto. para. "'-M ('Obra.jc: impMI.o 
•:omo f:t,x:l. 

A primeira quesfão a. lcvant-3r. perante o~ trilmnae~. 
seria a sf!g~.linlr: Ar; partes tiü·iam - eslüo nos r.oht"UndH uma 
taxa, quando o Congresso decretou um imposto ,....- ·o· de tran-
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sito. Iriam á Justiça e esta1 daria ganho de causa aos recla
mantes. Mesmo que seja mais favoravel a taxa · que o im
posto, a verdade é que o Congresso votõu esse e não aquella. 

Nessas condições. pensei u·m pouco sobre a luci-<!cz do"'Sr. 
:Presidente da R:epubHca. Já esta;va S. Ex. satisfeito na sua 
«Vaida\d•c morbida», conforme a f eliz denominação dos pam
fPas, com a votaeão da Camara : 9fr votos por 30, tinJcta sido 
um esmagamento; eraiffi dous terços d-os Deputados, maioria 
mais que absoluta, como tõaos os ahsoJutos desse r c;;imen. 
O leader óos orçamentos, o Sr. Antonio Carlos, tinha ficado 
desaggravo.do, sustentado e estribado no voto da C..'lma,ra. 

O Sr. Mello Franco, que fa!lou sobre a questão politi<:a. 
j á. em nome àe outra r.orrente que rodeia o Govm·no. mais de 
perto, tinha r:onscguido tirar dos hom1n-os <ID ::;r. ;\rthur 
Bsrnardcs o p eccado da; discol'cancia. de st:'mclhanl.e imposto 
e trar,ar-lhe, apena", a l'igur:. d1~ politir~o C!iSGirtl'inado f.' con
servador que não queria deixm· o . Go''Ct'no rla Repubiir:a sem 
leis dA mAios. Assim, tnld,os ficaram bem, muito b4'Jm. 

Minas ficara bem, com o Sr. At•thur Berriardes, toman
do a si o papel sympathico <Ir. ost.ar f'umprindo o seu cever 
de disciplina polit.ica, desde que o Presidente collocarn. a 
questão nesse terreno . 

Ficou com elle o E stad,) do Il.io e o lH'OPrio E:;í.aao de 
Pernambuco, que aru:lou, a ultima hora, t:'m va.cillaçücs, mas 
que toma!'am o termo, assim que em Pernambuco ~e. -viu que 
6eria melhor entregar o lombo, para dizer a ex;pressão usada. 

lt'icou bem o Rio Gra.nd'e, fazetldo uma dcc.tarae.ão de 
p~incipios c mostrando que n ã·o dava a.poio jncondiciona1. QUI:' 

i~so era consa de outras ·banoda-<> f P.deraes. de outro la,io. cousa. 
mtlito conhe<'.ida em nos.'>a historüt política e pur!amcnt~r -
o incondicioonalismo. 

F)cou bem S. Paulo: ~uslr.n Lrmcln n <: rm ponto dP. vi:;ta. 
economico. sem remunm•n.dio polif.il!!:l.. Sf!m ~~tJ'I'rn r>r. imP-nto:o 
partida.rios. Ficou bem o S1•. Prr>.side.ntP. da .Uepnbli1:a , com o 
imp.osto su;ffra.gado pm· dous tf"J."CiOS e que ia para o Senado 
com a declaração de 90 Deputados a seu lado, quer di.zer com 
maioria ab<;oluta pa.ra decidir n~ destinos da. Republica ne.;te 
fim de- sessãp. E fieou bem o Sr . Carlos de Campos. com a. 
moção que a: Camara votou a seu favor P- em sua honra. hu 
4i!l~- De sorte que lOflo;; e.str..va.m b P.m. Ne:;;;tas condir:.ões,. en
tenài ; bem. n aml)if'nfl' (i propicio . Não es tá mais ningt~ílm ir
ritFJ.d(J. pasgnranl OS f ol'Ín1C'll'OS r·.hoques, :l~ .primeiras incP.rl.e
za.s, as prime iras duvi.Ja.s. de um mo1llento talvez de luta f; 
.de choqu~. Vamos t•e,;;istir ao,: orçan1entos da. dc;;pcza. aLe 
que chegue ao Senado o orçamento da receita e ahi. de· .ac
~ôrdo eorn O VOfil da Cama.ra, qur. não Perliu in1pnsto. O .Se
nadli mttrlc\ :1 palnvrn -- impnsf.o - ·r•::n·n. -- faxu. de n/:C(.•t·d.n 
com os -rt.-·se.ios presidenciae!:;, e <l('clar e n~ssa Pm~noa au e a 
fa~a ·s~r;'L roll"racl~ percent.l.l ~ ln1 P.l1 !.c, dn arefJrdo eom o volume 
da .. mer.CadQt'ia. r..om o -sP.n valor, com a d isL!)Inci~ a percorrer. 
~· o se:.ia uma vez só no dl:'spacllo e sempre. como semnrc do 
ponto de beneficiamento para o !de cons~:mo e. n'IJ.nca da ionte 
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de producg~o para o benefi<:.i~mento pqra. o consumo da fonte 
de producçao pa.ra o benefimamenlo. 

. . r•ar~ce-mr., Sr. Presidente, que isto era collaborar na~ 
le1s. P{)ls bem. não se deu isto. Emquanto resistiamos na 
despr;za. pam facilitar qualquer conver;;a ne.;;sc sentido. de
termmando quo o Sena.clo colluhorassc de nccõrdo com o oen
sameni~' do s.r . Prosi·d'c:nle da H.eopwbliri.J. n Pl'esidr.nle da 
Jlepubhca, nã•) ~nl i.sfr.ito r.om u victorin nn Camara. ft•.ch~vn. 
110 i;enado .. a qLws!.iio por ''ulroJ feitio. Ohli nha cio Relatot·. 
Sr. Fnmei::r:o de.~ f::.í, 3flU ami!!O nes::>oal n muito ill u3t rr. n~~
!alol' da r·ceciln. naqucl!a r..asa, qun ac:cr.ilassr., no ca:>o de 
firosnguil' a l'rsi~l('n.r:ia no orc;amcnto ria -dcspeza na Carr.ara. 
IJUP. an~ei la~:;n . 11a integ1·:J~ o or,~amcntu da f'eç:oita e obtev(; 
llllf>. o ::srnado cll\!; lai':! ~3A tl ll• ' " C.ama1'a vota.1·a erradamenLl'. 
flUe .. Pt·rgi d r~nlc l'eCJiamrura nma lnxa. il!tpo;;tn ou 00mo me-

·Jhor Plli'C~c::l, ~ o :-;enndo. sro b~n<.iu qu0 l.udo estava crrario. 
enmo · o r)t·n::;idr.nlc J·nc·.onheccm, por linsonja pessoal engolill 
loclo o Ol'~~amr.nto r.f;.l n~cei!.a. para niio contrarin.-r ~- Rx-. 

Nns!n;; r:on<lir.õe;,;. a sifuar~ão orramentaria fit:ou a sr.
gninl r: mnfluanl ó 1V'1s na C:unara 1irooura.varnoR ·demora!' o 
orcamrnto para assim cla1· uma demonstração ao PresidcnJP 
da Rcpubl it·a dl\ in_cffi.r.if'-ncia ele qualqueJ' rt:si,;{ <'lJCia un 
terreno rm que nos tollocara"Tl de ·ser excrdda a p e~i·ngativa 
,jo nosso poder, de ser resgatada. aquella nossa falt.a d1.• votna~ 
Pmen.da crimino:;a, pelo menos .por uma :;imuladn r:nllabo ea~;:i o 
do J'orier Legislativo, em uma lei que é eminentemente de sua 
iniciativa, •como é a do imposto: zelando. portan to. prlo des
tino. pela existr.ncia, pelo E:Spirito e ;pela forma do regimem 
repnhlicano. o Pre>:ident.c t.ratava de .consp-irar c.om memhrn;;: 
do Sr.natlo. paT'a ohi.N' que a r•'Si:>lrr.;'}ia rln Camara fo:,;;c;l' an-
1\Uilada 11 qnc tJ Senado estendesse os p ulsos. rcsi~'1l:ldo. ás 
mar.i el at)íP~ r]o pnd1•r· pr~.~.-~nl ahsnlnlo dü S.r·. P!·••,dd••nt(~ da 
HrJlt!blie:a. 
. F.::;tá a Camara. a ver em cruc siLuaçãn fiJrlli =;• rooli~ lna 
orçamentaria do' Governo. Pergunto eu: qual a attltude que 
pode•Doil m:mt~r nincin nrí~ nn C amara? r:ont.inu:w n rr· ~i . ·frn .. 
. r[n nns orçamrnfo;:. ria despPza, qnando o dn rrcúüt, lJ"'"'"a 
Casa. será ap:provado in. totum, integralmente, com aquellPs 
&aves erro:;, e grandes crimes. sem que o, Congresso a corde 
111~ «un. insania. pai:'a vivr.r, para se manife:;tp.r? NãfJ. p(•rqu" 
ü~riumú otist.rÜ·ido o orçamc>nto da receita. c fP. it.o !'iTJ1p;r>.<
menl? o rlcort.etf\ dP nosR-o ~·::»lpe do peit.o oo GOY('1'M) ;->a:·a 
O$ peitos· do~ opera rios. dos humildes traha lhadore~ dos Es ... 
fados. qn<> seriam os unicos prejudicados. 

E ns;::a machinvelka ,. t.oepe inspiração occorreu ao es
l'irito da. nossa direcção pnlii;tca, determinando que no ~t'
nad0 sP. rscorregnc - essa é a fórma - pela gar~3:nta. abarx:o 
de toda a sua representação o orl:.amento da R~r.ettn , r~.h1M 
das injuncçoos políticas, e que na Cama.ra se derx:e a? leo .. ao 
"lband!o.no, o orçamenl=o (la Despeza, para que. daqui a dm>:. 

· o G{lverno dig-a <;Ue' t . .odos os mel·bo~ament.os. toda.> as obr:ts 
(.le in!.·eresse publico, do interes!'e do funccio.naJismo, do op;--
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!'Miado, do povo brasile.i.ro, foi tuõ\1 inu.U·lizado pela J'.esi;:.
t.encia {ia oppos.i~ão da Camaifa. 

Nestas condições, Sr. Presidente, pr.eciso dizer á Ca
mara, dep()iô do rodar -da g-rossa artilharia das grandes bau
cs.das, retirado .o or0amento <ia Receita, nós nos hat·eriamCI~ 
á frrma branca, em Qffi cümbal.r desiguo .. l, pe;;S{Jal e isola<1o, 
tendente a crca;r uma si~uação de espirtt.o, de convicQõC·s e 
fl•!' amor a-o regimen, dentro .cJ·o qual o Senado pudes.se r..oi
lttborar na Receita. rect.ificar •O imposto de vi~{)ão, {lar-lhP. 
(;ara.cter d-e taxa, impregnai-o das aspiraçõe-s pclns qnaes o 
Presidente ·entenàe :realizar o regulamento. sobretudo paTa 
que não sahisse do Congresso republicano, nesse ann.o Jn 
1920, ·quasi ao centenario de nossa independencia. uma lei 
que nenhum monarcba, nem Pedro II, pôde arrancar da~ aP.
semb'léa.s monarchi~as. 

P.ois bem, Sr .. Presidente, essa lei é a que vae sahir. 
Erra-do anda o Sr. Presidenit~e da Republiea, " mais er

rados os amigos qu.e <J servem nesSi'. capricho. Si cu quí
ze~se derrubar o G:ov~rno, pr.ejudical-o na ;pop.ulari<ta.je. 
advogaria. francamente, a poJi.tíea das largas despeza:S, dos 
:argos impostos. enea.lacraria () Governo,· obrigando-o a não 
r~is.pensar imposto algum. porque não há Governo que cobre. 
que arrecadf', que .sobret.axe, que não seja impopular. Prin
dpa'lfnent-1.~ esse, que já era impopular, pelas suas imw.nt.en-
1 aveis d·espezas <i e credites illín)itados. e out.ras infelicidade~ 
urssoaes de seu chefe, faci-l seria tornal-o impnpula.ri:Ssiroo, 
drvirln á BUa politiea dos imppstos. <las t.a:"\:a~õcs, da;::. Y'exa
~ões ao contribuinte brasileiro. 

·Nesta' situação, qualq'l)er opposicionista poderia eolb.bo
rar na obra fie suicidio do Presidente da RepubJi.ca e do seu 
Governo. ' · 

Entendi. P.ntrM.anto. Sr. Presidente, . que ·á:; inspjracões 
rio m~>u possível .despr.it.o poliücn e ás minhas desforras par
lidari-as, devm ;;nbrepôr 0:::. interesses •que a patria. n.· 'Repu
hlica, esta-vnm n impt'1r ao mru rspirito. ~ serenament.P. cora
josamcnt,r. prrmitt.::H:;e-mr n rxpri'Ssão P.m boc-ca propria -
r~om o dri;.assombro. qnP poucas ve.7.!'s mr fl•m 11.handmi.ado. 
r.ontrariRi. dr. frcntf!. não s(1 1:1 Prcsi•rlrmtr r.la R~pt1bUI'a. rnmo 
n polit.ir.::t <lo meu E!=õtado. formando rlecirlinmentn no lndu 
rluquf'llrs· .f!nr· proflig:nYam o ímnosto ·que cu cO·mbn.t ia. 

Ora. o Prf'!"ident.e rln nrpuhlica não •qUI'T' •que :::i o ;;:J.'Ive, 
niio qllf!T' f[UP. si o valha; 1t o naufragi(l que. ao n ío::mr-se 
in,jHria a ·Qurm lhe atir~ a corda. -~ dá ponta-pé ao~ salva
virlas QU1) lhr arrcmec.am ~: qu!' lh~> flOd~>rfl. l'vitnr ,;r.u ,!!'rnndl"' 
rlr>!'\a:::.t.re. ~11n alm::~. sua nalrna. 

Pro siga S.. Ex. na súa politirm. r.rivc o povo. o t.r:Jhnlho. 
a lavoura. a indusf.ria r· r.ommcrcio. dr P~if):encia~. rl(' impo~
t.o;: r. nfi<• ns just.ifiqnr., ('O mo não t rm .jn:'>t i•firadn n:-: nni i~o;; 
impo~tog arrrttadacto~: não .iu~lifiqul' n~ df'spe:ms pl·odnct.i
vas, no sooeorro á :producç;ã.o~ ú; propulsão .economica. do paiz, 
em uma politica. larga de janellas para a frente, e não de al
covas administra:tivas' 

I 
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Não! O Sr., Presidente da Republica. até ho}e. te-m-se 
limiLndo a assignar vét.o;; · df.' interes;;e pessoal. reduzindo :1;: 
questões a ~im)ptr.;; rhiocann;:: forense,. da administr-ação hra
;:;ileira, (\ ninda não d ~11 nm largn t.raçn pnra nos tirnr drst.e 
n.fa»cndl'iro rlc pequena~ fnrmnlidadr~. rlc> nequ~nns t'xig-r.n-
~ins r. rir. qnl"sf.iuncmln.s. · 

·Ú ;::r.u Gow~rno. rlr.poi;:. o r. dois n.nno.~. l r>tn .~ido ·clP rn.
pri<'ho. d(' insonsn.Lrr.. de in<!n.pacida.<ic. 

Xada I rm feif.o. r., .quando fa7.. i'al-o -cnnfusameote . 
Qnanl.o tem f0it.o, . !em fe if.C'l C'rronea e lamcntavelmenf~. 

Rm .materia de r:ommercio. lr()('ClU a tradicão (la nossa moeda. 
deslocando-a da libra para o dolln.r. A 5ubi<la im.mediata dn 
dollar r n imperio que el-!1'. ia adoplar em todo~ os mercados 
determ inaram incontine>nte uma deprE>·ciação na nossa moeda. 
est a. :>olicitada pelas nossnos -continuas r.missões. p'Ola no:::"a 
polif.ica d<> · r.mprestimos r.>xternos e pela emigra!:.ãO d~ onr-o. 
:tgora. (!tw P~1amó» !resgatando -comp-romi.;;!;los a:ntigos. 

Jo-g-ou l}m cambio: e não :>at.i!rfei-to -0om P-Ssa politi::-a, r.n
t f'lndell qur· deYia reforçar a r 0ceita. fn·cilitando -a::: imporLa
~ú•'s r. propoz o :mno pa,.~ado. uma t'evisão de tarifas . .quP, 
r.mhorn inspiraria em st>nt.im<'nf.ns louv:1.veis. ;:;e fosst> a-ppro
vnda ;'ts r,('g-as r. brusr.nmc-nt.C', rlaria. <-m resu1tad(l. nã-() t~ndo 
:::irlo ouvidos. nf'm a indusf.rin nr.m o commrTr,io. · nem o Nm
snmiclrw I' soml'nt.~: o.<: cmprognclo.~ fi;;r.a.I'S. daria comn resnl
ladn um:L reforma t.rihut.aria. dr ca.r::tdF!r fiscal. sem a~tenrle:r 
n.o: flUir-as fôrmas r.oJnplrxas dn grnnd~ probiP.ma rln. prodnoç:io 
industrial. · 

Foi a resisLcncia da opposíção. prineipalmente npoia<l!;. 
llm .grandl's bancada;;. que -determinou -que a reforma. nã-() se 
n fizes:>c nesse {)aract.er que, afinal. se rendessem homena
gcn" aos grande-s interesses ~ ella presos, com a coragem ~•ão 
mais fi;,cal. mas a ·coragem legislati•:a.. ê abandona.vamos o;:; 
murmurio~ " aR intrigas !JU ! :nos r.ercavam de vendii!o' ou 
:llu:;r:-~rlos a p;;;:;~s inteTesses . 

· Pois hr.m: não satisfeito. i.nstituiu o ·Commissar iado corno 
np]'l:trl'lho romprc~sor da n.lt.a natural -dos preços, pr oduzida 
pr!a. prol\Ul'n. em -exc.P.s-so dos nosso.<: prnc11.1ctos. e pela prndu
. .-r.iío Tlf'CJHI'na -rlns :noRsa~ terra.;:; . )')ara sat.isf:ne-r a ~>s.::n. _,fll i
;·itac:ã,) r.xt.rrna. :Como do:: m rmados intP.rnos. O Co.mmis
snriado proctuzin Pm primeiro logar. o que todo app-arelho ar
Lifirin.l prodm:: fi'Z r-orno se nlguem tivl'c~se coHocado nn ca
h<"r,a dP uma c:l'P:tnr.n um circulo ·dc :ferl'o -para qu'e não ;;e 
-rlr.o;::Pnvolvc>;.;sf' n. ::;uainl.elligE>ncia n :tt.rophindo o seu eranco para: 
•• lnvrarlrw .o:nbin que procluzindn .. não -ganl1ava. onde o pro
.rh:tclnl' sahin. rnw niin ::tanl1a'Ya com o seu producto, immcdia
taml'nt('. nbanrlonou e:::::n producçã<l. para t.rntar dP outl'a 
~ousn. C:1.usa~ nl;mmns (' Onwrrcram para. o aug.mentn: nMm 
da grandn proeura. rnnrorri:t o pre.;.o dos in!'.l.rumento~ prn
prio~ :t rnltnrn. que. ('0n10 n;; f'n:<:ndn;;, t.riplirnram di> valor: 
concorria o prop.rio Governo. qtle. C'm lo:mr do baixar os fm
tes. e dar mesmo fretes gratuitos, .elevou 'Os fretes para que 
não cessassem os tr~nsportes. Ora. quem eleva. fretes, grava 
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o producto e a prúdu.ccão, e grava o ·consumido:r~ O Governo 
não satisfeit.o, multipHcou os impostos, direetos ainda o anno 
passado para aquelles productos que já pagavam .caro, na 
sua producção, porque caros eram os instrumentos de ·cul
tura; -para aquelles p-rnductos, que .iá pagavam >C!llr-o seus 
tJransportes, o que por força det.ermina, ·a elevação do preço 
em nossos mercados. com soffrimento para o consumidor. 

Mais ainda: munido de toda a :iniciativa para atacar o 
ayamíbarcamento. guep.reou Q verdadeiro commercio nas suas 
-iniciativas talvez limitavei;; por uma lei de guen'a, mas 
impossíveis de limitar por uma lei· constitucional, porque 
dizia c-om a pTopria libernad~ rlc .oeommC\rcio. Limitou justa
mente o ·-pc-quono commercío. E o grande .commel'Cio, que !ez? 
Nada .. Com eHe .combinou durante dias e dias. mezes e annos. 
e o que s~ viu foi o a.pparC'r.inionto -de grandes porções de 
feijão, arroz. banha. P. oearnc ·apodrecida. 'polo ~ambarcamento 
i:\ espera das n.Hns. }1não ~n ~abP. que tenha ido pa.ra a ~.a
doia . um só desse>'> indivíduos, mas -~m compensação temos 
noticia. dr. innumoras m ultas r.ontra os ne-qucmos negoe.iantes, 
l)Or.qur.. vnndcram ma.ir: Nl.l'O .ouc o I?Stinulado· nas t.abella!': . 

Esta politica, Rr. Pr~inf'n f.e. foi ainda accrescida quando 
a producção n:mional se vin em crise .com os negocios do 
Sr. Prrsidf"Tlf.e da 'fl:r-,p',ubJiiocn. P.m matP.ria de S(lcc-orros á 
mesma. Nem emis~ões. · nem eart.eifras deJ rcliei'eonto, nem 
medida alguma rr.solveu S. E x.' : porque quem não resolve a 
tempo não re&olv'e. · 

Em or!g~anismo (já !depaJioerado (pel-a "\m'ol!Bstia,. :atac!lcLo 
,pela fP.hre. emquanto ns medi<:os chamados ;;e pernem em 
l'lissert,;ações. emquant.o a molest.ia progride na . .carne do .corpo 
-humaiW. o que ar.onte-ee. ~ aue o remedto que podia ser 
ôado com r.fficienr.ia ~m nm dia.. nassado oP.SSe dia e vindo o 
momento ele aggravação da molestía, já não mais produ?,:ir.á! 
os .seus effeit.os. porquanto já a m olestia na sua evoluçã-o se 
transformou em outra mais ~raYe. 

E' o que >:e dá no t'aso da carteira. de redescontos. ·com 
rela~ão ·ú vrodnc~ão na.cional: <liscnt.iu-se a -cartP.ir a d e re
des~onto e emissão; pa~c:;ado o te.fnp.o, a febl'e tomoo o orga
nismo at~;;t.rou-s~. abalou-o. ciepTimiu-o. e o organi!'mo 
nacional já. não p'óde nP.m ·delve ser mais .c;occorrido oo' 
>eom essa medida. Quer dizer. o sacrificio da assistencia 
.ainda será maicw. Ainda rf\C~tüemP.nLe. não con tente ~om E'·'>S:t 
po1itíca. o Sr. Pr13sidente da R.epublica resolveu ~ppn1lar 'J)ara. 
aR celebre!' sangrias cios im'post0~. r. ao Mmmercio. a ·qun nãn 
tinha rwotP.gino nem ~o.r.conin.o. a ryuc>m dava largos -rrr·r·- . 
Jnh>:O>: com as . yariar.ões eo.mhiaf'S. á industria. que SaCri
ficn.V?. ·com a ;;ua TeYi;;ãn de tarifas e outras mc>didn~ n~~(\f:
~ivas dt.> sua p~rtc: n ]o.,~o\lra, qnr. !;a·crifi·rnl'a ~om ·n alt.n. de. 
frete!'. ·com · n Commissariado. com a sun inniffcrenca. o !':~U 
~ande imno~fn nP. t.ran~ito. rte ~orl c> qur nindn no annlla-r da!': 
hlZP.s o Sr. Epit.acin Pe~st•a Tlf'rman enf' no Sl!ll J11'0t:rr:tmma 
neg:ltivi~ta. de SnC'eorr.o, dP nssigf.rmrin a onE"'11 t.rabnlha. e 
:produz., para lançar o sangue do !'!'n.balho e dn. producção na.-
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cional na fauce hiante cla.quelles que viyem ás plantas dos 
favorP.s officiaes. 

Os orçamentos estão pe.i ados de· autorizações para favo
recer o;; ·compaclrios govcmn.l i Y05 o 1)ssas a.uto rizações estão 
redigida:; 0111 termos \·aglls I! indefinido:;. mas para ellas é 
pr~ciso que a nacão suppür-te. uma nova .canga. qnc n com
roerei o, a lavoura, a indust.ria dos Estados. que 0 poYo se 
sae.rifique por ess" myf.ho· em que se transforma em o fla
g-ell{) rle mn go•vf!rno frclerativo na TH'S~'Oa do sr-u aorl.nal pre
~identc. 

Sr. Presidente. :L <ílunr.ão nincla é m:1i~ .ealamil.osa ,::i 
ohservada na acluri.lídaclr. 

O .Sr .. Presidente da H.epnblica pediu e o C::ongresso llw 
deu cJ•cdifos i Ilimitados. Pr-la pl'imeira vez. na Republica, 
.c; c onvin. s N~onlleccu n insíi h1 icoll o dos credito;:; illímitndos. .. 
Ga;:;tou com{• enl.P.ndrn: rl11~ s0ns p:n.~to~ nrm se p6d~ pedir 
conütR. nrn·cruP ellP não fls rl;í. Üf; Tl"··dioos dP irrformaÇõr.s são 
varrido~ r:omn .mo~õrs ele rllo.sronfiança P não sfiD aec.P.H.o>:. As 
mensag-enf;. on sfío nwnrlazrf; nn mtfln affirmam. Vin1mos no 
regimcn das i'amar:u:: r>wm•a>;. 

De sol'l.1~ ~1ue·. no pfmsamon 10 popular· se Cl'ystall ir.ou ~t 
eonscicnciu rlP qne. n~slr mom~>nl o. exist1~ 11n1 g-ove-rno qne 
oohan,ja. r·m nma vasfa r>;t.rrilirlarll'. em uma megaJomania. _ 
de vcrdadri 1'(1 perdul::t1'iO. prrlindo oruratr>l a. r d"' outro 1 n dn 
o mesmo Gov8rnn se rc\·oJt.a cnntrn uma. c0nt.rihnirfío. por
que nãD l'he dá para o lnxo. paTa. o ~nrn11tllàri0. narn o rl"ga
bofc, p:::trn. os -csban,inmrntos, ]1rtra os apalocet.ado;;, para a.~ 
csbornias officiacs. . 

Sr. Prc;:;ident.e C'::; la. .nüo ~~. a !'-itnaçfí() ()C Luiz XV na sua 
p{llitir.a dr-·~nrrnn.iadn c rl~ fnvorit.ismo o;-ontrn n. l'lflUI'Z:l e n. 
vida rln. F1·nnça. aggr:wa·d::t elo tl'm]wrnnlPnt.o pl'()'(}OfPnt.c. 
pessoal {.)() nm I~11iz XIV co. ~·nunid-:t>" ();:;.~::n~ duas ÜlRtas hisf.n
ricas na verdadeira rffi~·ie <ir:. Luiz XVI, incapaz. inept.o. in
>lUfficicnle ·para a tarefa elo nr.tual momento hislorko da 
Brnsil. si essa~ trc5 p~rsnn:1.l id;~des não s~ cryta!lizam toda~ 
na surt rxprc;;são pi"yCJhnlog-ir-a 'rlr.· Yê11nTflS nrc:-a.t.ivos em rnn-
1.E>.rin. d" f.r.sb.s coroacl:u; P não na tr.sla coroada po1' uma ca-r
tola rivii, com um presidrnciulismo despotico, os acont.ecí
ment.os o dirão. 

:D0 nm !odo, a carcslin rln. viria. snhindo. dr onlro lndn, 
<l Govr·rno cultiv::mcto-n, rnm impoP.t.o-.. snbrP c.omrnl"rcio um 
qur l'xl.inl!'ur. I'Om a aholir•ão rlns fnnffl~ rlr prodnrcão. com a. 
morl1~. ~;rm~ a pnralyzar,ilo f/a inclnsll'ÜI, -cruDrn d izPr c•nm a f:r H a 
de prodn-(•[o;.; r:wa "' ron~umn: rlr ontrn ln<lo. 0 r•)\'1) nnrio~o. 
al'dentf' rnT' inicial.iYn;.:. C'll'l nma ir!Pnlo·,!ri:l. nova. em uma anr.ia 
rlr! drmo~raeia. llO'V:l. prrpnrnrln pam ar- swt;:; r~ivindicnr;õrs. 
(lô no que clér. ·ru!'>~"' o ,ltlf' c~U?I:n. P ao nlt.o. no ml'io rlef'ls1": 
t0mpor:111 <itlr :::e arm:1. n ,:orri;:o pnla11inno dr l!lll'm. l'm 
passo do minuf'f e, com ·a g"l'fl<,::l. rlo~ rl'iR. 

Dnnr.an<lo. Jcomeçou_ .o auatrienni-o,. ~COrnccou. rlanc::mdo 
como todos os reis oue <le<;-rllram traflirnmcnte do throno .... 

Xão tenh:1mos illusGes. Essa Camara mesma, que '!lquí 
I 

\ 
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-esf.á, de futuro, no anuo proximo, h:t ..;."'· se er.guer a(}S pég 
de Cesar c · reclamar conl.ra os e-rimes I'Ommettidos sem a su-a. 
a!'-sisknda, H:'ll]U'eeida da ~:ollabora~:ão criminosa que lhe dá, 
um por nm nesse~· acL<t::: que veem re·pontand() do alto . !!la.~ 
si eu pudesse I e r i llusõe;;, não seria a maioria immensa. que 
apoia agora o Pr-esid~nt.~ ela R~publica, quem m'-a-:; forne
ceria. Penso comn \Vatdeck Rouss·eau. que iss() d~ maioria 6 
questão de t.en1po. Quem tem a sua chimra, a s ~uas iclé&S, a 
~ua .iusLiça, a sua r.a1.1sa, estA só nos priooi:pios, forlC'. cohe~o, 
homog-eneo. unico, resist€lnte ao poder; mas a idéa vae bus
-r:ando, roem-do, .destruindo, amolecendo, . amol-ecendo Lodo n. 
corpo homogeneo daquclla -possante esta.t.ua -de força. d.c Yi 
rilidade, de domínio, .e um dia a Y07. isolada, já então se en
eontra, cstupefact.a. ern seu torno. Ella ·é então abafada por 
immcnsas outra:; vozes. ·ou(' r.hegam r m crwo. falnncto a pa.-
lavra da revolta. · · 

:E' o .que no~ succede1•:i. 
Prosiga o Sr. EpW1.cio. 
E st.ão ;;e apagando ft!' luzes, n ão sã() as luzes, nãn dos 

nor;:'lo<; lr·abalhos, ;;inã.o Q() ~P.u. quatriennio. Vamos passar 
para o n•gimrn {}c trevas. de expia~,;ão e de .cinzas. O povo 
e1'pera, gigante, kanquilln, dormlita.nte, le :f-ak irizarlo p el::~; 
i ner~ia .• da mij:;erin. o golpe qun o ha d~ ac.cordar. 05 puruhae~ 
enycnt>nados. f\ntrei.ant.o, não consp,gu.ero deprimir n. enrJ•gia 
do corro qnc a<punhala _ iO ·sr. Prr-sidrnt () da Republica. nos~'~ 
momento. 11ara. a'rralH.':\r'-nO" essa vida -e narn arrancar cl~ 
povo s-;ua contribuição nf~o. esU(l serv ido pc-la:; es:~~d~a.;;; <lo 
E~CJ·c i lo e da \1 arinha. 

E ssas e~·pa<las. &i .se invanta.ssem ·sobr.P. os nossos peitos, 
S(':riam punhacs, não S!'riam P-spadnf;; Nfio a credito que a e;:.
pacla do soldad'O brosilciro pos:>n. ::e cnsanguentar no ·corpo de 
sl'us com patriotas: ·no dia em que esses ;.c levantarem contra 
nssa pol i tiea rlc aYentuJ·as. rtc- au!'-enda àc principias. de i{lf!a.;;;. 
flP. democwar. ia. de m i~Ewicorclõ n c. >:t,brcLudo . .-!e amor ·nelo 
.pniz P. pt"lo po,.,-o bJ•ar;i!cit•o. 
· Rr. P1·PSid~n! 1". a ·~poc:~ dn c:<:pia~-ãn vae c-h(lg:~r. Qu~ 
nr.~,:: a Jwra n ~r. Prf',::iflenl.c lia n.e'p.ubli rn. pt1Ssa. resg.a t.ar pO!~ 
nm rlrssc& Jif'llM .,:·es(.o:-;. quP. mm·cnm a ~upPri•widndP. do~ e~-
f:lfli!';f!l .~. r ::: seu;; ('rros pn :-:,:.arlos _ . 

Pi!m ~- F.x . o l.ablad·n. vnnll ::t no pro~rcmo d()S('mpcnha~ 
o s•·u gr:mdr• !p:l.flPl cl(l pol ilie>n: mn.~ o rlf'~cmp-enhe a.o mr.nCl~ 
c·nm g-}cJJ·ia n IHHil':L. ~nibn ~~nldt· de pt; .i:í •11H' rllo n:-~ sua 
dnrt nuM·:~. ,-r•t)Ul'()oll I'JllC <l<> p0 a·nda:va . 

Aqni nesl.r. r.on~l'f'~~o. ne!'l.n Camara, e na outra. n su~ 
fi ,::-ura irrilant.c e írl'il nvr.l 6 n de quem n~.o quer collnborn.cãb. 

- Pni!' hem . .Sr. Prl"3identf', não collnhoro rom o ~r. {lrP-
p.idM"l tr' {\:l. Rr.publ icn. nn !(li de 0rça.rn·P.nt.o . • . 

J,rvr n lr.i d!l rrrrifn. t>Omo r.ntronde; mn~ e:"tr.:1a reJ>to de 
ll\\(1 fn7. o mrn .i ngo! 

Si cu flll i?w.~r perde l-o lhf" rlari::l a. lei d:-~ rC'4"!'if.a como 
foi appl'M'adn. ::;_ E~ . .-. qurr, que asc;im o c;eja; que se- sat is
faça.l 
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SESSÃO EM .,27 : D.B<DEZ&MBl\O~ DB 1920 93 

Deputado,~ nacietnal, de. um de:verz:·. não . me afasto. Os orça
mentos ·da des1Jeza ah1 veem; c ao ·.menos que . os impostos 
que ahi voLamos não extravasem em .despezas inconfessaveis, 
e -sern~,mais p:-oseguir na · obstrucção,· não abandono, mLre
tanto, o .dir-eito de fiscal, de ver e·ssas emendas, lel-as, exa
minal-as. Algumas dignas de critica, e de comb_ate, a essas 
eu- darei o meu combate franco no Parlamento. 

Leve o Sr. Presidente da Republica o Orçamento da Re.:.. 
ceíta;:.eerto· de : que leva a bordo os instrumentos de seu nau- · 
fragio. Parta . C()rn essa carta de p-::ego, e os deuses que o 
protejam·' . Os deus0s g:ue te em presidi~o . os nossos destinos 
historioos~ Sah:em, si não puderem o rei, ao menos a .grey, 
ao1povo, ao.paiz . . (Muito bem; muito bem.) 

O 'Sr: · Presidente - Está finda a hora destina<la ao ex- . 
pediente. 

O Sr. Mello Franco (pela ordem) - Sr . Presidente, f al
Iando a uma -Camara de patriotas, de homens cultos e intelli
genteS,·· não .. ..sei'ia necessario .que ·eu appellasse para o senti
me-nto de cada um dos illustres pares, . afim , de que nestes 
ultimos, ·momentos · da sessão legislativa, nós pudessem os ·nos 
desobrigar do dever principal que a Constituição incumbe a 
todos nós,.. . 

O Sn. l\IAliRrcro DE LACERDA - Quanto a mim, V: Ex'; já 
tem a minha declaração . . 

O SR. AFRANIO DE MELLO FRANCO - O apar.te com que 
me acaba- de honrar o illust.re. ·· .. 

0 SR •. 'NICANOI\ NASCIMENTO.- Peço· a palavra. 
O ·Sa. · MELLO FRANCO-. · • • deputado pelo. Estado do . Rio 

d~· Janeiro ju~Hnca, por assim dizer, S:- . Presidente, o appe\lo 
que venho fazer a S. Ex. e bem assim ao nosso illustre c:ollDga 
peJ-o, District.o Federal; Sr . Nicanor Nascimento, como a todos 
os deputados, em numero já r eduzido nestes ultimos dias de 
sessão ' legislativa, -para que possamos cumprir . o deve<r prin
•cipal, ·como· disse- a p-rincipi o, que a Constituição incumbe ao · 
Congresso Na:cional: 

Sr~ ·Presidente, não· tive a ·honra de ouvir o discurso que . 
acaba de produz-ir o nobre .deputado pelo Estado do Rio de . 
Janeiro, Ouvi; porém, as sua-s ultimas palavr as, e ve~o nellas . 
que· S. · Ex ., fez- referencia expressa á lei da '~eceiLa, de onde 
posso· concluir que a .divergencia aberta na Camara em rela
ção'·ao· projecto ·da lE'i da receita · é que terá sido, ta lve~ mo
tivo ·dos embaracos que vão - sendo opp•ostos á marcha: dos 
orçamentos:· 

Encaminhando a votação, Se; Presidente, quando se dis
cuti1l a lei -da receita, .sem nenhuma preoccupação senão a de 
-dar elara ·e ·explicitamente o pensamento da : bancada que te
nho a honra de 'representar •. • 

0 SR. ALBERTINO DRUMMOt\D Muito · digna; mesmo,-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 145 de 212 

·., 

94 ·. ANNA.ES DA CAMAR..o\. · 

O SR. MELLO FRA"'co - .. , t.ive ensejo de dizer, Sr. Pre
sidente, que, interpretada a lei sE.Igundo o espirito dD texto 
e o sentido decla::ado pelo illustre Relator da receita não se 
poderiam levantar contra a e:rp.enda, que mais combate rec... · 
cebeu neste recinto, todas as graves ~objecções que contra elle 

• se arguiram. ~ agora eu mesmo, e a bancada de• Minas, cu:jo 
pensamento foi Lealmente exposto desde o principio deste 
incidente, podemos nos felicitar, porque acabo de ouvir ha 
pouco; elo illust~e Re-lator da receita. n(} Senado Federàl, a 
garantia absoluta de que o pensamento, já evidente na ela
boração do projecto nesta Camara, ficará perfeitamente es
clarecido no Senado pela emenda que' pretende offerecer . á 
commissão <lo Senado o illust:e Sr. Francisco Sá. Fi,cam 
assim attendiDos os redamos de alguns s~s. Deputados ..• 

O SR. M.Aurucro DE LACERDA- Alguns não. Muitos. 

O SR. MELLo FRA.:.'<CO - ••• no ·sentido de ficar berp pa
tente que as mercadorias ficam isentas do imposto no transito 
que tiverem de fazer dos centros de producção para· os cen
tros de beneficiamento, e por outro lado, que a incü:lencia do 
imposto não se fará senão uma só vez, íst·o é, que a me~cadoria 
só será taxada uma vez, desde que tenha transito seguido e 
continuado. 

O SR. MAURICIO DE LAcERDA - Não será uniforme? 

O SR .. MELLO.FR..\J.~co - Estou dizendo que a incideneia 
só sé dará uma vez. ,. 

Quanto ao que diz o meu distincto collega, dep'u.tad!o pelo 
Esta~o do Rio, acabo de ::aber, no :Se·nado, de onde venho, 
que foi ou será oJferecida uma emenda no sentido de sup
primir o dispositivo da emenda; mas, parece que •() pensa
mento do digno relator é mante.:>. a emenda, ainda que· lhe pa
reça possivel uma pequena reducção na taxa, Desde que o 
estudo cuidadoso das estatísticas do movimento das merca
dorias· e o exame das fontes da receita permutava essa re
du:cção sem quebra do p~ogramma ~~vernameiltal de forta
lecimento da mesm~ ·:-ece1La. - VenfiCados os calculas, com 
o cuidado meticuloso que um a.ssump lo de semelhante monta 
deve merecer de todo:> os· Srs. Deputados e Senadores, exami
nadas as estatísticas, é possível que se possa í'azer a reducção, 
isto é, de se firmar o imposto em um real por 2 kilos, si o equi
librio ôrçamentario se puder mante~, não obstante essa reduc-

' ção. Mas rião era isso, principalmenle, o que eu queria dizer. 
O que eu queria era reafl'irmar que as. declaracões aaui feitas 
pelo illust:e rela~.or da R_eceila: e_ que humildemente tive 

, occasião de repetlr no recmto, serao mantidas, pelo menos, 
pelo illustre relator da Receita, no Senacdo, que propoz a 
emenda explieativa. de maneira a . ficarem bem claras as 
isenções a qae o illustre ~r. Aptomo Ca·.:-los se Eeferm em um <los seus discursos de encammhamento {!e votaçao. 
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SSSSÃO EM 27 DE JJEZEMBBO DE 1920 

Pu~b assim novameJLI e mH seus devidos termos a ques
tão, volto ao segundo objcct.ivn da minha vinda á tribuna.. 

o ,S!'l. ~fAtmiCIO J)E LACERDA - v. Ex. vae ralar ·sobre (l 

rn·r:.arnento da despesa'? Aerr.dito que V. :B~x. se tenha satis
Jcilo com a minha Lleelaração; inas resumo para esclarect
mcnLo. 

Poslo de lado o caso da ob,:;trucção. entendo que existem 
no orçamento da Viaçãn algum:!s emendas dignas de exame e 
de cl'iti~a. Tomamos o eompromisso ele cessar a obstrucç.ão, 
mas não podemos tomal-o nn sentido de silencia!· .sobre o es
tudo de emenda~ que Yeern do Senado sem qualquer idéa de 
obstrucção. · 

O SR. J\IELLO FRAKco - Respondendo ao aparte com que 
me honra o meu distincto collega. ditei q:11e. ainda que no 
Regimento haja disposição . . ou disposições que permittam a 
votação em globo. . . . 

O Srl • .MAVRICIO DE L.\CERDA - - Acreclilo que i~to V. E:·.:. 
n!io pedirá. 

O Stt. ;\H:u.o FttANC:u - ... qrrand(1 a esca~,-ez d•J t.cmpo 
<tiL as dil'l'ieuldadcs tfu. elalwrar·ã,J Lec:i~la !.i va se IIJrnem in~ 
vencivci:", e obri;;uem a Gamúa a fançar mão de t.aes re
cursos, para que possa o Congrcssü se desernpenhar do seu 
dever principal, não será necessario recorrer a tal medida .. 

Sou o p!'imeiro a. declarar que é sempre util a discussão 
ampla (apoiados) do Congresso, em assumptos de seme}hante 
relevancia. 

Nestas condiçõec:;, verificada que ha tempo para sê votar o 
Orçamento até o ultimo dia dos nossos trabalhos legisla
tivo$. .. 

O SR. l\L\URtCio DE LAOJillDA - E' urna exhibiog:o de força 
dispensavi:il e .até irritante. 

O Sn. l'IIELLo FR..4..NCo - Eu rlizia que o Regimento per
mittii'ia esse extremo expediente. mas que eu proprio en
tenda qnc. em assumpto de tal relevancia. necessaria é 3 col
labol'ação de todos os senhores Dp,putados at.é porque, entre 
l)S Deputados, não pode.mos fazer classificação de patriotismo., 

· ·Estamos convencidos que, em eada um de nó!õ, 5e en
eonlram irmanados o;; mt:'sn10s sentimento~· qne aqtti nc's 
inspiram. 

O Sn. Z oROASTnn ALY.·\It·EN(< .. \ - Cada um de ntis está. 
cumprindo .o seu dever. 

O S!l. ,\h:LJ.n FRAxco - Comn n1t1itn bem diz n hnru·ado 
Dcplltadn rmr l\Iina!". rttri::t 11m rlf' ntís c;;l:í. .a·qr1i ctmlprind<J o 
seu dever. 

Espero que a Camal'a. n'n:" I er·mn;: t:om;UJ;iwinrmes. tl\ffi. 
de~f'mpenha·do (1 seu deveJ'. 

() gll. :l-L\UT1.1CTO DE L.\r:f:itÍJ,\ -- Tomando. ·y. F,"'t. a lw.
''!'l'r.mça. 

O Sn. )J t~J.Lr• ~~B::\Nr:u - Nãu ap·oiadu. O.:omccei dizend•J 
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que nesta Casa só exerço duas funcl)ões: uma decorrente do 
meu mandato, .() .outra, muito acima. de m.eu merecimento 
(núo apoiados), que me foi conferida .pela honrada bancada 
ulineira. · . 

Tenho dito·. (Muito bem; muito bem). 

O Sr. Heitor de Souza - Sr. Presidente. commuuico a. 
V. Ex. que o Sr. Deputado 'Ribeiro .Junqueira não ~ompa'
-cceu á .'5essão de hoje, por motivo da molestia. 

O Sr. Presidente - Vae.:.~e }Ja:;sar á ordem do dia. 
(Pausa) . 

Comparei.'·Cill mab o~ Sr::;. F elix .P=achew, Deodato Maia, 
Pires de Canalho. UbaJuino de Assis. Sallcs Filho, Vicente 
Piragibe, Macedo Soares, ,João Guimarães, H.amiro Braga .. José 
<l(l Moraes, .3lario de Panla, .José' Alves. Antonio Carlos, .João 
Penido, José Bouifacio, Gomes Lima. Antero Botelho. La
mounier Godofredo. nau! .Sa Honorato .:\lves. lllello Franco, 
,Tosé Roberto, Prudente de Moraes Filho. !.\Ianoel Villaboim. 
Olcg-ario Pinto, .Toão · Simplicio, Carlos Penaficl, Sergio d e 
Oliveira. Octavi(l R-ocha, Domingos Masc.arcnhas c Barbosa 
G()uçalves (31) . · 

Deixam de compareecr o.~ Srs. Bucuõ- Bra.mlãn, Annibal 
Toleqo, Ephigenio de Snlks, Dorval Porto, Monteiro de 
Souza, Abel Chermont, Chermont de Miranda, Herculano 
Par·ga. Cnnha Machado. Luiz Domingues, .Tosé Barreto, Pires 
Hebello. João Cà.bra.l. :Marinho de Andrade, Moreira Rocha, 
Thomaz AcciolY. Thomaz CavalcantL Ildcfonso Albano. Af
frmso Barata. Cunha Lima, Simeão LeaL .João Elysio, Bal
thazar Pereira; Gonzaga Maranhão, Antonio Vicente, Eduardo 
Tavares. Arnald) Bastos, Estacio Coimbra. Aust,reg·esilo. Pe
dro Corr~a. l'uriano Campel10, Arislarchn Lopes. Juli.o de 
~1cllo, Natalicio Camboim, Alfredn ;\·laya, Luiz Silveira, l\fi- · 
·;;uel Palmeira, Mendonça Martins,· .João 1\fcncz_es. R{)drig·ues 

. Doria, Manoel 'l'i<>bre. Pedro Lago, 'Dbtavio l.\fangabfüra , Lauro 
Villas Boas, Castro Rabello, Mario Hermes. Leoncio Galrão, 
Arlindo Fragoso .. João . Mangabeira. Alfredo · Ruy, Torquato · 
:\f!)reira, Rodrigues Lima. Ubaldo llamalhet.f'. Antonio "\.,nuirro,.. 
fJ.ct.avio da ·R<>cha Miranda. Aznrém Fnrtado. Paulo Frontin. 
Ari.st.ides Caire, Mendes Tavares. Ranl Barroso. Norival de 
Freitas. José Toient.ino. Azevedo Sodn!. Francisw l\farconrles, 
Raul Fernandes. Teixeira Brandão. Ribeiro Junaueira. Lanu~l 
pho de l\Iagalhãe.s .. Bueno Brandão, Franci!'ico Pa·oliello, Alaor 
Prata. Manoel Fulgencio, R:aul Cardoso. Salles Junior, F~r
reir.a Braga. Alberto Sarmento. Barros 1P'entead0, Cesa1' Ver
guei.ra, Eioy Chaves. Veiga l\firandã, João de Faria, ·Sampaio 
Vidal. Pedro Costa. Ramo·s Caiado.;. Ayres da Silva, TuHo 
.Tayme. Annibal Toledo, Costa Marques. Ottoni Maciel. Luiz 
Xavier, Luiz Bartholomeu. Abdon Baptista, Pereir a de Oli
veira. Gomercindo Ribas. !Evaristo Amaral. Augusto ·Pesta::ta. 
).farçal de Escobar. Alcides Maya, Nabuco de Gouvêa c Flores 
ua Cunha (9!1~ • 
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·, 

. O Sr. Presidente - A líslu. de prcscu!;a accusa o compa-
. · J:.l:lCiment~ ele. 111 senhores Deputados. · 

"àe se procede!.' as votações <la::~· rnaterías que se acham 
p:obre . 3. :\lesa c da~ c~m:sl.ante~ da o1:<lem do dia.:· 
. ·J>cco aos noln·es Deputatlos que occupem as sua!S cadeiras. 
:{Pausa.} . 
_ <vão ser considerado~ olljecto de deli.Qeracão trcs priJ-
Jectps. .4 

Sãó sut..>.uessívamentc · lidos c cuusicterados u-bjecto de de
J.ib·eração ·ps seguintes 

PllOJEC'l'Ol:i 

N. 768 - 19-20 

l'l'rata do povoamento do sólo co·n~ a colcmi;ação nacional e 
estran(Jeirti., e dá outras providencias 

Considerando qúe, ao atvorecer do r.:entenal'io da. imlc
pemJencia, a quasi totalidade do povo brasileiro luta e ·soffre, 
presa de acerbas difficuldades, e, que, por isso, não poderá se. 
associar, festivo e alegre, ás commemorações officiaes <io 

· srande feito; 
Considerando Que de todas ella::; a mais improprla ser..i 

uma ex'hibição de materias primas, o.]ue não podemos •e não 
<levemos .manipular e de :~rtefados de industt•ias exoticas, do
lorosos attestados -do e~quecimenlo da nossa missão con-
:structora; · · 

. Consi-derando, .que a r:ne!Jlor e~lcbr.atão Qo ccntenario 
.será a que signifique, de modo cabal, o nosso despertar e 
~evele a comprebensão exact.a. que vamos tendo do -dever da, 
garantir e defender a. ·honra, a independencia c a integridade 
dà patria, povoando e agrícultando seu vastíssimo territorio. 

O Congresso Nacional decreta : 
' 

Art. '1.0 o Govern.o da União, de accvrdo com os Jos 
Estados, inicia.rà. a grande cólonização nacional c esLrangeira, 
para realizar, de modo intenso e systematic~. o povoame{lto c 
agrieulturação do sóla patrio. 

ArL 2.0 Em· todos os Estados em ;que os respectivos go
vernos entregarem terras ara.veis c irr igaveis. serão estab•!-
1ecidas colonias de nacionaes e estrangeiros, :fornecendo-lll•:s 
o Governo da União ~ terrenos sufficientes á lavoura e pe
quena criação. casas, mae'hinas agrico1as,. animaes de \lUStcio, 
sementes ·a alimentação por doze mezes. . 

Art. 3.0 ·O.'õ lotes a.grarios, casas, anünae.s. e acccsooi'JO:l 
i!onstituirão·, desde logo, propriedade das fam1has Q\lc he.llc~. 
!'esj_direm a trabalharem. 

C.· - Voz •. AVI •. 1 
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· - P~agrapho uni co. O membro da família que se mudar: 
para mdades ou povoados, Perderá o seu direito e não poderá 
recuperal-o. . . ·' . 

. 4-rL ~ 4.o O Governo applicará. · nos serv.iços da gÍoan:de 
colo:t:nzaçao: · . · · · . 

a) o pre.ducto ·integral da ven'<ia dos n~vios do. Lloyu e _dos 
que !'eceber da ·França, para o que . fica. expressamente 
autor1zado; - ·, ... <: · 

b ~ a importancia total do imposto de cincoenta por cento~ 
que flca ·esfabelecido sobre os lucros ··líquidos das üidustrja.s 
:fabris, que importam materia prima. . . · · · < · 

.. A.rt. 5.• O Governo cessarã a· inte:rvenéâo e auxilio para 
a construcção de casas nas êi-tlades e fóra os lotes . agricolas, 
na fórma estabelecida nesta lei, á disposição dos operarios 
urbanos. · 

Art. 6.0 Nas escolas das colonias só serão admittf.aas as 
creança,s que empregarem duas terças partes das horas uteis 
do dia nos trabalhos agrícolas e nellas. nã.o· se farão exames 
nem se darão diplomas: · · 

.Art. 7 ,.. O Governo r eformará o ·Ministerio da. Agricul
tura, deixando nesta .capital a Directoria ministeri~l e espa.;. 
lhará._ sua ,acção, com caracter eminentemente. .. pratico, por 
todo o Brasil, por intermeçiio de Directorias C~nt:raes, c.11eadas 
na capital dos Estados, e de delegacias em todos o.s munici .. 
pios servidos por estradas de ferro. · 

· Paragrapho unieo. Senrlo intuito da refor'ma pesta,r junto 
ao productor um orgão de · instrucção .e protecção ao se~ tra
balho, as Directorias e delegacias fornecerão pelo çust.o aos 
lavradores e criadores - machinas agrícolas, arar:nes :para 
·cercas e os instrumentos e materiaes. necessarios aos tral:!alhos 
peeuarios e agrícolas, e as deleSaci~s mlÍnicipaes requisi~rão 
das Directorias os mestres de agrioultura · e vet.erinar.ia para 
~s S"erviÇos das fazendas. · · ·. . · 
' Art. 8." Os paes de fami1~9-s ·-Q.e" oito filhos ou mais, .que 
com· élles residirem nas fazendas e se dedicarem aos t rabalhos 
pastoris e agrícolas, ficam ·isentos das contribuições · dírectas 
do imposto de consumo, terão -passe livre na;; estradas .de ferro 
·e navios da· União e a deducçã;o de 20 o/c nos fretes terrestres; 
marítimos ··a fluviaes para a ·e;:rportacão dos productos . de suas 
fazendas· e importação · "dos objectos de seu ~o· e trabalh9s 
agro-pecua.rios. . . . · 

. Art. 9." O Governo não intervirá em negocias :partiçula- · 
rés e auxiliará ás classes productoras, com transportes rapidos 
e baratos, que honre, e.leve. ·a dignifique o trapalho. . 

Art. i O. Revogam-se as di~posiçóes em contrariO .• . · 

Sala das sessões, . 2"4. .de dezembro- ~e 19ZO. ~ Matta 
Machado. - A's :Cominissões de -Air'io.ultur;i, ~~ousu·ia : e· da 
Fina&ças. · · · · 
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~' 7()\J - 19.20 

O Cungre.ssu Nacional re.sol v e: 

Art. L" Os cabineiros da Estrada de Ferro Central du 
Brasil, terão os seguintes vencimentos: 

Cabineiros ·de 1• cla::;se .......... . 
Cabineiros de 2' classe ....•...... 
Cabineiros de ·s· classe· .......... . 

3:600$000 
3: 300$(}(}[) 
3 :(l0{)$000 

Art. 2.• Os cabineiros de i • classe que forem encarrega
dos ·de tlirigir. o ~erviço das cabines, terão. direi to á g·raliri-
cacão de 900$ (novecentos mil réis), por anno. · 

Ar!:. :3.n -Revogam-se as disposicões em conLrario. 
Sala t.las sessões·, em 2'7 dé dezembro tiG 1920. - J·ulJenal 

Lama1·tine. - A' Commissão do Fínanli~s. 

1N. 770 - 19;!0 

R.everte a pensão em cujo goso esteve a t·iuva de Tobia~ Bar
reto em favo?· de se·us fiUt.os merwres 

O COilc"Tesso Nacional decreta: 
-·Art .. 1.0 A pensã9 -de canto e cincoenta mil réis, em cujo 

goso esteve, até o dia. de seu íallecimento, a viuva do finado 
Dr. Tobias Barreto <le l?lfenezes, reverte a ·C.aliope, Maria e 
Hero, filhas solteiras daque)le casal, emquanto viverem todas 

·ou qualquer deUas. · · 
'Art.· 2.• 'Revogam-se as disposições em contrario. 

. ~ 

S'ala das sessões, 25 de dezcmb~o de. 1920. - Deocla!o 
Ma.ia. - lv:venal Lama1·tine. - Gerva$iO P'im·avante. - A' 
Commissão de Finanças. 

·-0 Sr. Presidente - Passa-se ás votações constantes da 
ordem do dia. 

Continuação da VQlação das emendas do Senado ao pro
jeeto n. 84 D, de 19~0. - da Camara., fixando a despesa ~<? .Mi
nisterio da Justiça ·e Negocios Interiores para o exerNClo de 
1921; (emenda n. 14 e sec,'1lintes) discussão unica~. 

. . . 

(Orcamento do Interior) 

O Sr. Presidente _.: Vou suJJmei.Lcr á votos a seguinte 
emenda cu .i a: ,'"' •tU(}ÜO ficou interrompida na sessão diu~·na. 
de ·hoj0. · 
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. A' ve:fb::t 10• - Se<lrefa:ria de Estaqo - :Augmentada. de 
nl~HS. 16:800$, .'Pa!'a pa_game~to de 1 :200$, annuaes, aw; IJOl'
telr~s c dema1s funccwnanos da pqrtaria do Ministerio da 
Justiça. . . . 

_ O Sr. Nicanor N~scimento (pw·a elic(!.Jninna1· a vota~ 
~ao) (') - Sr. Pr'est.dente,. não roi inuti! o D()SSO trabalho 
de resistencia, :eate.nteando ·ao. _S1:. Presidente da Republica -
·que a Camara. nao e toda a plamc1e que S. Ex. esperava per
correr tranqulllamente, sem obstaculo.s Demonstrámos, mais. 
de uma vez, que só t:om a nossa e.nergía, tendo toda a Camara 
submissa á .vontade despotica e díctatorial do Sr. Presidente 

-da. >fiepublica, pod.iamos 4eterminar uma situação. gra.ve Dara. 
S. Ex. , · · 

· Quanto á affirmação dp nobre leaíle1· d.a bancaaa. mineira 
de que poderiam se.r votadas globalmente as emendas, a · il
lu~ão de S. Ex. é evidente. Apez11,r dó regimento. ter. sidQ. 
fell()~ po.vquanto o que está escripto no regimento é que só 
podem set votadas globalmente as emendas por seríes: 
emendas co1n parecer favoravel I'e1ativamente a um artigo c 
emendas eom parecer contrario relativamente ao mesmo ar
tigo, de mpdo que, nunca seria .possival, salvo um golpe in
nominavel de forí,!a que, aii·ás, .. não me surprebenderia, votar 
o orçamento globalmente. Mas. o nosso objecí]vo estava clara
mente mar'cado; pretendíamos aquilló que está patenteado 
completamente perante a. nação, isto é, que v Sr. Presi'dente 
da Rcpublic.a não póde governar, não póde h:npôr a sua von
tade despotioa. porque a. Camara tetri ainda element-o - de' 
resistencia para obrigal-o a compromissos .C9mo esse que 
acaba de declarar agora o 'hOnrado leader mineiro, de que o 
imposto ·de transito, do qual o Sr. Presidente da Rep11blica 
fez, obstinadamenta, capricho pessoal~ não será applicadq, 
conforme S. Ex. determinou. 

O Sr. Presidente Qa. 'Repuhlica revela, em todas as ma~ 
nobras relativas .aos ,orç.ament.os; a sua incapacidade para a 
funccão,· o desconhecimento completo da situação do paiz e·Q.as 
medidas necessarias para chegar ao ~qui!ibrio orcamentario. 
E tanto assim' é, .que S. Ex., pelo seu relator dà Reéeita,.hayia 

• opinado por que ficasse a metade da renda-ouro attnbmda. 
ao fun-do de garantia e acreditava com. isso equilibrar os · or.- . 
camentos, depoi,s de aproveitados esses quo.re!_).ta e olt.o m_rt 
contos. S .. Ex. ainda tem duvidas sobre si o orçamento .fi
cará ou não equilibrado. Isto patente!a o esta~o de m
consciencia do .Sr. Presidente da. Repubhca, que nao mede a 
djffere,nça de quarenta e oito mn contQs, que ,representa 
10% do oroamento _., 
;,....;;;;;~-- .. 

(•) Nã~ foi revisto Delü orador. 
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~6s ~ão pretepdemos o:h~truir, não tanto porque a Re
,pubhca v1esse a .f1car s~n orcamen.to; J)Orquantn ~>e 1ivess~
.!llos de votar a p~oroga~ao -do anteriOr, a Nação lucraria com 
:lsto, Por!JUP. ter1~ mutt.o menor <larga. d{'. · ímpo~tos 'il !te 
·despesas. . . . 

Assumiriamos essa responsabilidade, m.us o Rt·. Prl'!.::i
:de~te da Republien. deixar-!}os-bia so.bre os .!hornbro~ a ~i 
~erut de todo o pequeno f?nccionàl ismCI da Repnblica. par:t o 
~ual vem alguma malh0!'1a· nos orc;amentos do Senado . 
· E é este sent.imento de .soli>daricdade humana. qnal n ctr. 
J)ermittir que a Guarda :Civil saia mi!Blol':tr.ln . .q1.1n Qs em•pni' 
da Republica. se.iam benef!ciados e que o t.cla~rapho ten'hn. 
;t.ambetn melhorada as suas condições de funecionament,(). <!UI:' 
nos determina. consentir na votat;ão dest.e orcamento, il a. v:l~?;::
p~a, -sem abrir mão da critica, que faremos rle muitos rlc 
-seus dispositivos, entre os · {}uaes não portl"rf!mos :õcixm· d1~ 
:Criticar, com vehemenoia, a emenda do orçamento da Viaciio. 
!fnle entrega 200. Q()(Jo :OO(}S ao Sr. Presidentr ria 'RcJlllblica.. 
para distribuil-os entre os ~eus amigos dent.ro do cxercicio . 

Tomamos o compromisso de não obst.ruir, m.'ls n o~ l'e-· 
servamos· (J direit<l de anaiysar 1>. oppôr voto~. palavras c ae.ção 
·n. todo o movimento <roe têndel' a melhorar a situaç,ão dos: 
mandarins da Republica e a· prejudicar os pequenos ftmc~~it"t-

. nario!?-. Ha. disnositivos encontrados em- <l iversa;; :mlbriz~~fle;; 
. que prejudicam o pe-queno funccionalismo e fa"·orec?. o rúarida
I'inato e esses serão por n6::; analysados -comprida e comptet.a
menle. · :E si a .obstjnacão não permittir >;e.iam corrig-idn.;;. 
teremos de voltar· ao mesmo methodo..anterior. Esteja a Camaru 
·certa, esteja iV:. Ex. seguro, Sr. Presi-dente. de que não falt.am 
•anergias, de que a n().<~sa moral e a nossa saúde 'Phy,:;ica. lln"' 

p~rmittem indefinida resisteneia. 
O Sa .. CoSTA REGO - Tal como succede a. todo.;; !lós. 
O SR. :NICfu.~oR NASCIMENTO - Eram a;; declarar.ões qllí' 

éu tinha dP. fazer a Cama.ra, e t.ão ~implesmente á. Camartl . 
Aguar.do. portanto, cada uma dessa!; e_n~endt'l.s . . ·para 

~studal-as conwmientement.e. (Muito bem.; 71Wtf.o bem.) 

:Approvada a referida emP.nda n. 14. <lo Senado. 
Approvada a segnin'fe 

. '.· ~ .. 
'eMENDA: DO 1SEN'AD6 

N·. 'iS 
' , • 

:A' .v'êrhn 1S• - Jusf-i~a Local do Districtn FP-deral: 
No .. m3tér•i:tl d:\ rubrlon « COrt!'Õ ü·~ 'Kp'f:ietla'~ún )}, :iu-

gmente-se de : ' 
2:000$, na êoíisigna1;.iio « ob.lettos de ~xpe'dient~. li"&os. 

ã ornaes, etc.-.·; 

\ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 153 de 212 

/ 

:i.02 ANNAES DA C.u.t.~ ··. 

2:000$, na consignacão ~ acquisição e concerto d~ mo:.. 
veis, et~>; 

1 :00{)$,. na 'COnsignação -~:conservação ~ limp-e:a do edi-
-ficio ~- · 

Rejeitada a· seguinte emenda do Senad9: 

·. N • .16 
A' verba 13" - Material - Augm~mtada de 6:000$, para 

aluguel qe casa. expediente e {mtras -despesas da Assist.enc1a 
Jud'icfa:ria. · , . . r' 

Approvadas. su~cess:ivamehte, as seguintes emendas do 
Senado: · 

I N. 17 

A .. verba 15;, - Policia do Dístrieto· Federal: 
Aecrescente-se na consignação 4: acquisiçii:o e· eusteio do 

material' .de trànsporte, ]nclusive automovf>cis, e seús aooes
sorius :,, .o seguinl~ :· «podendo 'vender o materíil imprestavel; 
e c_om o productu da ven-da _adq11irir nOV{) material-~, 

No mate~ia,~~ ci.a. Colonia Correccional de Dois Rios. · 
Dim.ínua-se~ de: 
20 :000$. a consfgnação « medicamento~. calçados 

tua-rio I>: · · . · . _ · · 
e ves.:. 

Na. rubrica «Guarda~ civis aposentados »: 
Augmente-se ·de: 
S:ZSO$, para inclusão das seguintê~ pensões: 

João Baptista da Rosa, dec.rei<t-de 10 de se-
tembro de 19!9 ................... : ... . 

. .\.ntonio iosé da .Silva,_ decreto de Z de julho 
iié 1919 . .-; ........................ ,:_._ -··-

1:800$000 

i:SOO~OOO 
Leonísia Loyola \R~ego ('viuva de M;anoel Rego), 

decr~to de 23·de julho de 1919 ...... ---~ 
Manoel .Joaqul.rn Nogu'eira. decreto de 13 de 

agosto de 19iD ................... ,. -·-., 
Antonio Rézende da. iRosa·. dccr·elo de 2 de 

1 :801}$000· 

1:440$000 

julho de 1919 .......................... , 

8:2.80$00(} 
• 

./ ., 

A' verba 15• ...:...... Policia do Diitricto ,Federal: · _ 
Redija-se a consignação - « Conduccão de _e~f~rrnos·, alie

nados e cadáveres » ..:.:.._ do ·seguinte modo, mod1f1cada a re- .. 
dacção proposta pela C amara: · ·. • 

4:_ Conctuc.ção _de enfermas: alienado~. e c~(il!:v~re~~- ;P.O~endo . 
. o_ :Güvêrno encampar ~ mater1al 4o actual serv1ço,. ceiitraef,aàe, . 
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dentro do credito votado-, e transferil-o á Prefeitura Munici
pal, que ficarú, obrigada a executar os trabalhos decGrrentes 
se~ onus para a União, mediante as condições qu~ forem 
est1puladas. mantendo-se o credito da proposta de 192 :000-$ 
que não poderá s~r excedido. e e[npregando-se o saldo, que 
porventura se verifique, na acquísicão e custeio de vehículos 
destinados ao scrYiçn de rnndncção de presqs, feito pela Çasa 
.de Deten~-ão ». ' 

· N. 1.9 

A' verba i!P - Polícia do Districto Federal: 
Substitua-se a tabella discriminativa de ,_. guardas civis 

aposentados, pela segu irl te : · 

Pensões da, Gua1'da Civil 

João AlbertG da Silva, decreto de 23 de julho 
de 1919 ....................•..•....... 

Saturnino Carvalho do Arruda. decreto de 23 
de julho de 1.919 ......... : ............... . 

José Ignaeio Rodrigues Lillerato, decreto de 23 
· de jtí..Tho de 1.919 ....................... . 

Franklln Peres Machado, decreto de · 1.3 de 
agosto de 1919 ........ ·.· ............. .. 

José ·Corrêa .Sampaio, decreto de iO de se-
tembro de 1919 ............ · .......... .. 

S::un:::tí.b Btlptista, decreto de 3(1 de abril de 1920 
Rerafirn C:ill!pos. de0reto de 23 rie junho de 1920 
Julia Martins. víuva elo guardu .José l\lart.íns, 

· õecreto d~ 15. de julho de 1920 ....•.... 

A' verba 15 .. -=- Policia do Districto Federal: 

1 :8001$000 

1:800$()00 

i : A/t0$000 

1 :800$()00 

1:8008000 
1 :R00$000 
1 :Rf1()!\l()OO 

1:800$000 

14:040$000 

Augmentada para 105 :OflO$. a crms1~aGão: ~ Object.os. de 
expedif'nte. etc .. '>, cu,ia dotação act.ua1 é de 9 :vnos. e redu~1da 
de 4 :000$', a comignação: « acquisição P. concerto de :nove1s l>: 
de 7: 000·$, a 4: Illuminação », f': de 4:000$, a «Padiolas ca-
misolas, camas etc.». 

, N. 21. 
Onde convier: · 
Rubrica 15~ - Policia rio Districto Fede-ral: 
Deduza-se da verba material a quantia ~P. 1. i :880$. (c.om 

a qual são pagos os vencimentos dos serv1dores do Estado 
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ab~b:o indicados), e faça-se · a respectiva .transposicão -pára n 
1 . do pessoal,. com a diserimina~ão ·seguinte: · · ~ 

. .Officiaes da !Repartição .central .da Policia do Districto 
Federal: . · · · 

1 encarregado da officiua •..• ..•••• • ••.• •.• • . 
i operario carpinteiro •. . •.•••• .. .•....•.. : .• 

. 1 operario lustrador-empalhador .. .. . .•... . •• • 
i operario pintor ..................... , .... , -
1 operario "bomb~iro e hydraulico .•.• ••. ." . . :: 

·N. 22 

4:800$()00 
2:520$000 
2:520$0()0 
2:520$000 
2:520$000 

14 :880$000 

A: verba 15~ - Policia do Districto Federal - Augmen
t.ada de mais 5:220$, para pagamento dos motoristas da Po:. 
li c ia :Civil <lo District.o FedP.ral, na raz.ão de 4:320$, por anuo. 

N. 23 

A' verba 16 .. - Brigada ·Policial <'lp Dist;ricto ,F·ederal -
Sub~tit.mH>e el'~a denominaoão pP.la seguinte~ ~Policia ·.Mi
litar do Districto Federal :o,fde accôrdo com o rle(l.reto nu
mero 14. '•77, de 17 d~ dezembro rle 1920 •. .-. 

N. 24 

A' verba 16• - Policia !\Hlitar do ID'istri~ttQ Íiedera.l -
Diminuída rlP. 3-l :334$159. " substituida toda a ta ella pela 
~eguint~: 

.Verba. -16' :•Snbstitua-se pela seguinte a."~bella que ficará ttsSila 
dJ~riminada : . 
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16" 

PoÜdl. ll.Ui~ do Dlstr~to FIHleraJ. 

( Decnto n. ~ · . tm , da t7 de no\'"embro do i'to) 

g l ~"j 
'tl 5 gõ ,_ 

F.sta.f1o comptetô 

Ofli.clae.; 

' ! O • 
H • 

!8S 

Praç.a~ 

.. 
"" 78 ,,. 
5 
• ,, 
I 

' ' ' ! 
( 

370 
3 .765 

3.763 

'total 
o~~,. Votada. 

pu a 1 9~1 \?UO i9~0 
Co:lnsolida.de YarLl.,.ol 

Papel P>pel 
h pol Popel 

7:M{lSOOG 

23~2f){l&22. 

_86 ~~S(l00 

t:t~ : oooscoo 
H; !\.OOSOOO 

l_!:i<lo;l)l){)i 
a87:00~>00 
~: OOO $·_;.po 

'24-i :50QsOOCI 

ti: ~$00f) 

13:8()0$000 
20:~000 

~== <li:~ 

~:-r Z2: 9953000 

~~~~~ 
12j~;:l 

6 :387$5001 

6;387t5001 
i :S77SSo~ 
t:ms.IDO 
1 :377$3 1X.• I -i:277»01J 

I i: 27'7S!i0(1 
i:277$SDil 

.ns: iA~)SOOI• 
J . 96:i:5~ttsooo 

!-~ .07!1! :.397SOS2 



Total 

Pessoal 
Consolidada Varia.vel 

Papel Papel 

Orçàda 
para 192i 

Papel 

Votada 
paro. 1920 

Papel 

---------·----~---------·----1-------J----"---- -----· 

Alimentação para pr~.:;;as . . . .. . ...• . •.......•............••.....•.•.•...... · · • . ··· · · • · · • • · · · · · · · · · · ·~ · · · • • · · ·: · · • · · 
Empregado; nos servi~os do locc.moção e engenharia; na,; enfermaria~, cavn.llariças, fachinas e em outras aeper:dencms dos 

c:..rpos c rcpartJçoes ..••.. . ...... · · · · · · · · · • · ·· · · · · · · · · · · • · · · • · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · • • · · · · · · · • · • · · · • · · · · · · · ·,· · ·1 
r;ard;nr!l:nto p:tra prac;as ' ... : .. .. .. •. · ... . .. .. . . . . ·: .. ... .................•....•..... .. .. .... .•.. . ' ·' . . .......... . .. . , . 
l•orrageili, fC'n<.~.gem e curat1vos de <Lil •iii <WS •. • .. •. · ..•••.••....••••. •.•. .•.••. ..• • ••••••. • •• • · • • · • • • • • • • • · • · • • • • • • • •. 

1 l'ara o pc~:'l') . 1 dos s ~·rvlços d3 ele.ctricitlade c illumi.'l:l.ção e caixas de avisos policia.es . . . .. .. . . ... .. : · · · · • · · · · • · · · · · · · · · · · 
Grat·:iç;JC}'" para ;ts pt·aç:t$ B!tgajadas d·~ muito bo,, · comport:Jmento, commais de 12 aunos de serVIÇO . ........... ·· ...... : · 
Sul lu pa1·a GfliCiil•'» ag-~rega:.los... . ......... . .... , . . . . . . . . . ...•. ........... . .. . . .. . . . . . ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·1 
I 'assa~m1:; de ofTiciacs e pt·a~a .,. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... , ......•.. ;: .... · . . . ·. · · . .. · · .• • · · · · 
A uditcr , com t1011rn.s de capitão, co1ú 6: OJOS de o r( HJado, 3: UODS de gratificação de exercício e !.100$ de gra titic<ll,:ão extra-

onlillaria ...•..............................• 1 · •• ••••••••••••• , •••••••••••••••••• •••••• • •••• ·, ••••••• ••••• . • •••• •• 

Procuri.l.c.lor, co!!l honras de capitão. com G:ouus ,·,1· ord. nado, :l:OOOS de gratificaçfLO de exerricío c:; 000$ de ~ratificação 
extrãordiu:t ia . ... . .. .... ... . ,. ........... . . . . , .. .. . . ......... . .. . ...... . . .. .. . .... . . . . . . .... ........ . ... ... . 

Grat ificac;:to pat'a o engenhcico . .. . . . ...... . ..... . . ...... . .................. .. .... .... . ................... .... .... . 
i;, ;Ltific<L :ão pam o dit'PCJor dos scn•lços de chct.rk. ':Mle e illumiuac1ão ..... . ... . ............ .. ... . ......... . .. . ... .. . .. . 
l>e,;c: nhist<t a nxilia!' do engenheiro, com ::1:600$ de_ r. ':>.titi ca~; ü_o de exercício e 72US d~ ?.'"aWicação extra_o~dinaria : . .. .. .. :: .

1 ;'o.lcdtcu C''[lC'Ct !tst<L nuca1·. t•gado du gab!llrte de b1f. · -;; ;a cluu~a, com 4 . 8008 de gratlli •:al(àO do oxercJCIO e 720S de gratiti-
caç:i0 !.;Xtr:wrdiuarin... ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... .. ... . ............ . ...... ... . . .......... . , , . . .. .... . . 

Med co e~pc~.; J aiis••L de IIIO!C!:'tias de olhos, uat'i ' , , ·• .rganta, com 4:8008 de gratificaçil.J de exercício c 72 . í,; ce gratifição 
uxtret nl'dit :a. ,·ia...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... ..... ... . ......... . ... .. ........ ..... . .. .... . .... .. ~ .... ..... . 

Gratifi ar,ão par;t as o,·derw.nça,; do 1\liuisterio c.la .... t'.Liça .......................... : .... .. ....... .... ... ... . . ... ... ... . 
Gratificação ao pagador para quebras ......... ... , .......................................................... . ......... . 

\ , . 

i 
Material; 

AccJI~~s~~~jl,_~ ~~~~;;~-i~~' ~~o 0~~~~~~~~~·~i~~$~~~~ i.ç~rt.~, .~: l~ i -1 ~- u~~~-t~~ -~~:t:e_i~~~~~~' . ~~:1~~1:l.o:' ~ .i~J~:~~i~:·l. ·~~:~~~J.o~~-~ -~ ~~~1~ -~~~e.; ~~~·i_o:~:~ 
Obras e c?use1·vação do ; quarteis e outros proprios_ · ... r:.ona!::s pertencentes á corporaç[J.o ....... . .... .. . .. ... .. ....... . ... . 
lll ,Ill l !fl:t ';a•,, L!i l ~rgw. d ':t: n·~ a e custei·• elo respect'" '' •uateriaL .. • .....••...... . •... · •...••.............•..... . .......•.. • 
\l ··rlic·t , !i i ~IJ I JJ:' I irHrUIO('l!L115 CÍI'l'llrp:icus, roupas e o r [ :.JS <'.i'tigo par· a o hospital ......... . .. . .. .. .... .••.. ... . ~ .......•.• j 
Cu ·;1e:0 Lhs ,·:tJxas de a nsus pohc;ae,; . ........ .. ... , ...•..•......•...•. . •.. , ...• .. .... . , .... .• ... ....•. .. . ; ....... , •

1

. 
llemunta. d.., ;,tJ 'mae.,.. . . ........... . . ' 
Exr)(.:dicllfL1, jHJ blica•·ües, livros, i lllJH'Z~so~· ~ ·;t:tÍ~~~ ·,;:.·!i·r~ Ü;~;Lte' ~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ~ . : · ' · · · · · · 
Custeio Innda:·: · a~ ~ assinonaturas de lin o .. : · - · · · · · · · · · · · · · · · · · • · • · · · · · • • · ·' · • · • • • · · · • · · · • · · · · • · • · • • · · , ._ç " has telepho . .. a, . . . . .... ..... .. . ......... . ............... , ..................... . 

f-'0mm;< ..... : . •. .......... • • .... 

i 
'l 
! 

· • • • •••••• ' ••••• • •••••• •••• ' • •••• • .• lo •• • • •• • •••••• •• • • •• • • • ••• ••• { 

! 
So111ma 0"era]. . . . . . . . . . . . . . . . . I' ... ......... .. .... ... .... ... ........ ' ............. ........ ·: . . 

J 

l. 
I 

2. 871 : ~5;>SOJ ·) ~ 

:125:GOGS;JOO 
770; ;122531 o . 
673:!ltJ6S8üO 
ü5: oo~~souo 
25: O() tJSCJ : 
21 : 0095 CO;) 
13:ilOO~OOO 

9:900~000 

!):90J$000 
7:3205000 
4:800SOOU 

. 4: 320SOUO 

5:!>20SOOO 

5:()20~000 
1:08ll$00li 

6008000 

3oo:ooosvoo 
HO:OOOSOOO 
84:000!)000 
58:000SOOJ 
41::00:1$000 
42:00lJ~Jll0 
25:000SOOJ 

, 5;00üSOOO 

I 5.232:4-44SHOI 

i 
I 

----1 

~0.313 ,SI1SIIIro.II6,!11~1U 

--~--~ -~----------------+-----·----- -------,.. ·---· ------+:~··--_,;.-----~· 
A1ü1:.0s (I;, ; ,,-,iJr. r a - Vol. XY I - .Pag. 1 '· :, 
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Poltoo /'k~HH'~" W,is~sÇso 
Cun~oll1bd11. VIUÍ:IYel Orçada Vo~;>d• 

plril. Ulat ~ra s"t 
Pap~~l p,,.. C.IIJO!Idada Vtrluel 

_.,.,r.• ••• •,•• ··· Papel ti~ 
Papel Papel 

. ~-.... -----~··----

CoMO<J ........ ··••• llr. J<»;~Uitn r .. rdoso do Mellf> 1\els . •• .. : •.• Doer. ck\18 do~· la rlc! U l8. ----:-----!-----!- ---- -
; · ·•• •r•••·. •• • • i>u:hlOYlf d~. Sll~·~ Pot·to . .......... . .. . , ••• , , da 4 d&. f do 1~20 •• : g:-400IOOU 

Clron&l sr.tdUildD .. '. l .nu rlll Cv:ot.t 1\"ICYI,.'\.IQ, .. .. ': ..... .. • .... •• .. tiO ~G de(~ ·:de 100~ :IU9S052 
~ ! n .... ~1tlUOlloi (10 rGk."L dQ.~~IZ"a ,., .. ,., , ,,.., , .. , ,. de 4dot0lodei0H" .r~~~:~~: 
• . ,. .... Jl)f:qtrim Antoauo J .ot~- . .. .. . . ... . • . .. .. . .. • c.;lt~ !O do.je.n. do ti ta:: n:4805900 
• · • .... Mvo.rodeMet_lo ... .. ....... ... ... . . . . ....... li dOJ-4-de'Rtaio:de tvl,. u · f~JOC -
11 .,. . . ... JOAo Born.11.rdu~ d~ .Cr~.d)obrinho.... ...... a:o de ~ tiO ml~dctQtlÍ: u :~B$0(Jg 
Jj " . ... Jo4o ~ugustu.d,t ~t~· - · .. . . ... ...... . .... • tlc 4 dsD'~~tQ ilciV2~. ' IO:~~zsooo 

1f119[1~·wrQtutL ••••• Antomo do RC6G DuM te .. . . . • . •. • ,, ••• . , .. . " tle 2~ de out.· oo t SO~ i -n2M 
• ..... Francisw Poll"to do Oli.,ci:r~t... .. ........ .. do· {do C~w. 90 ttu::: i.t ;i21t:;g 

..... ~r~tta Cru~ ~Wma .... .. _ • •• , . . . . .... . .. ,. de20M-pWcr d4t t914 .. t0•36SSOOO 
, .• •• Zof'\!l'IUO AI~M.ms ~rca • • •• . • • • • • . . • . • • •• . • ~~e~ rio maio de HH.._. w;&OO$OOO 
• . , . , Jol'o t.!no Go1Jça11'o, .. ....... .... ... .... . " .- da 27 do mt~:io da !Oit. 9 ·984SOOO 
• o••• Cl.cR\Qnto G~nzas" de So"u. Ma~ol . . ..•• .•.• 1lc 27 •1e ra.ito dç ~gu.:: -t t :70iS\IOO 
• o . o. l'eriro A)0undrfno rt e hndr.-ulo.... .... ... .. llo 7 do Jl!l>\0 dõ lQl!i,.. 9:aoosooo 
•. ..• Ma~no JO!ê ~a ~ta... . ..... .. .. ... . . . da 1 d~ ~de J91?. t r:J008000 
• o••• JO•'J.ut"ll Antomo Ur•lhantu. . • » dn 2 lle, ja.n. rto 1!H8.. ~:UUIOOO 
• · · ·. Or. S.llli UOI !"cNC!ICC •. .. . • • • · • • • • · • • · • · • • • • " dG..íS dt1 rnalu de n iB.. 1f:400S01l~ 
... .. Alfr-edo Uad.u·ó ~o.s ~ntos ... . ....... .. . · •• ,. <l:e M do jnlbó de HH9.. iO·Of~S:OOO 

» ..... hr • .llborto l iA l~KJ~ Goulart. .......... .. do H do ()"(, do t~ o• tO~ G60$'JOO 
• . ,. · · ·•. A1tredt• Hl~nti: de Aru.tndo.~.. •• .• • . . . . •• . . . JIO dl) 21 de~ <to t90tl. ti:040fOOO 
~ 1• .. . • . N&pal<~ln {oon<;A!~ Guttcm~ .... .. .. . .. ,. "' dl) 3L de 1•~io de t 9H .. S:!Q11tõ.._ 

"'ajor .... ..... . ·-. •• ltcimwdo Ettg<.m.l-& Oltl!l'll<!IJtlm .... .. . . . . . • . . . . ,, 11e 7 d0 nov. de -1904, . J :300*00IJ 
• • . •••• o ......... ILru o:$1. n •• -baiU . ',"....... . .... .... . .. .. " f)a H• d ij Sbll) de i 91&.. ·.t-:(t$:()1000 
• . .... . ........ Dr. Ar lindo <lfl AG11t:.r _c~ ~uu . ... . ......... )o de 1de~~ dei910.. a:COOjOOI.I 

... .. . ... . . .... rrancfii!O l!nllua de ()lan1ra.. •• • ... .. .. . .... . do 1 dBJn!bo de t9tO.. i :OSóSOOO 

..... , _. .. , · -. ·• C"crnlro .\1'1'~,: do Moura ... , .... ~ ...... ,, •• .. ~1e 2'1:: do fev. do .llHL , 7:7~t 8lfl)i 
,. ••••... • , .. • · •• Cynllo, 8r ilh!Lllte do All.mq~rque •• •••• o • •• •• ,. cJc 2 de 0\@;0ilto dQ t lj tl. '"l ;g\13899-~ ... ::::::::::::::: = .?.~~'N!b:.'~_ :::::: ::::::::::::: :: :: : : .. ::: ~::.t9(jtit/:;:i:: -~ ;:~J= 
• ~: ::: ~ ::: ::: ::·:~~:d~ti:i~::t::.:er;;,::::::::: :::: : : :: :: • ~~~i:~:~~~ :g~::: ;~:~::~ 
li : :;:::::~ ~::::: ~~~~!t,d~e~':~~·v;,i~Oii~ti~~ :: :: :: " :!:~:~-~~:~!~!:" ~::1: 
• ;ridúàdo'::: ::~ ~~~~~~ ~:i:i~-~~:~~:::::::::::::: : · :~ n:: ~-:: !:n~: ~~""" 

,,, ,,, A)ftcdo M tbtltdc A\mel-dt. A\buq1te r.quc . . ... d<: -t~ do fOr. de-1.9t1 ... G: 
. · .... Au lortiD JOl!Ó da. cu~~ c Sot~z. .... ...... .... d~ 2t de: ÔC!t . 11.'\o 1~U . . ~: 

~til) ... ~ .... ::: ::: f~~'!~~~ ~~~~r~::: ::::~::::::: • ~:~d~t~:: :~t: ~=mrooo 
• ....... ...... OI? ~.l~p~r ~ Ctwbu lln~v...... .. .. ... .. • • (lEI tO de jaq. de t i-S, .. ~: ~!OSOOO 
~ ,, .. , ........ . Jo~uPmtodB8ouza..... ... . . ... ...... .. ... de 2idama!o deJ8S~ .. t :~~USliO. 

· • .-........... , Aureliano Gatn<J. da Ate:.ntan. .. .. . .. ..... • " di cs da :lg&rtod<d81J~. i :t5~S200 
,. . . .... . , ••.•• Jotó .Ma.st10iao no Gal\'lo ....... ......... o.... • do i9 de dó&. •ie t 894o. 7:a!OSOOO 

.. .... ..... .. ~~ CarlGI n.·tiperLy........ .... ..... . .. .... .. do 26 do~ d otf ttO~.. :t :t42h-Qt 
~ ...... . .. .. . IMuat•OO do l}ll.rob6- CMím...... .... .. .. •• .. • do 21 tio (C11, d2 1005.. i:400SQOO 
" .. . .... .. ... Rmlliano Fe.Jix ào Al rnei.t~.... .. •• .. ... ..... ~~~ d() f~ do ltOV. do i OI08.. .2:-tOOSOIJ{) 
• .. .. .... . . ... trfaiMJel do ASilUIIJ)I;&o G SllV.l.., . ... ... • ... .. • ,. d~ at \lc Out. d~ t909.. 2:4001000 
:t ..... . .. . . ... Cynobelluo l' aw .L.andiltl...... ..... ... ••. ••• • · do J de ~.-do f009.. 2 :6001000 
li ...... ... . ... Gf'rm.J.no Cnrr~ L\rn •.. .... ..... .. . . ....... d!!: 15da jnJho do 491fl. 1;tOO.SOOO 
:H , ... . ..... ... AntonloGenlll rJ.MteJro .......... ........ ... ~ doHdo i t'l .dc t9tt.. ~:~20$000 
.. • .... . , ••• o •• Jo.sé 1-Ho~ t·dn do J·'~rl:a. llr:~ga .... .... • • • • .. • • do W diJ (ev. do ~9tL . G:CD0$000 

~~ : : ::::::~ : ::: ~~::o~r:~~Q:-~sü~;:::::::: ::::::: : ~: :: 3: ~~: :;:::: :~= 
............ . Aotoilo Cmlar Ahlto.... ......... ........... do 10 do Jla.io de ttft.. 6:t'lOStMlO 
............ , J.ucía.no do I" .nula S.tul~ FO........ •• • .. ... • 11 do ~ti do rni\o de t iJ.U.. O: t toSOOO 
.; ............ .HOJ\01'iooLU!z. Jlareh·a. .... ... . .. .... H •• ,o--• >l de 2!1deJt.IIIIOdeJ~t-i .. 6:0DOS000 
, .......... , • JU!:Ié 1\attr.oo Nogucln......... ..... .. .. • • ... ~~ Ue U ào 10aio d~ t 911.. ~~0\0SQOO 

• ....... ... . . . J:é Ilrttnclsco rei.x eh·:. ..... .. ....... - ...... ,. de . , do 08*0 do t'Jt. 3:0001000 
,. ..... . .... ... Arlindo Ptnt.o de AltDetda... .. ..... ... • • . ... ,. Uo lO dejlllho dB uu.. ll:M&SOOO 
~> ' .. ... ....... 0 Joa.o G11etcmo de .ll.~ ttos ... ... . .... ... ...... da t1i da nQV. de uu.. li: ?llOSGOO 
~o ............. llekter:mdo tle AnrJr~rlo G;J.rdol.. ..... . ..... ~ •Ht H dG m.ar~'t> l}(d.H'· fi :u&OI<HlO 
• .... t" " "" Julio Amet'\eAO() Uru1lolro....... .... .. ..... » tle H de lO.lf\'-0 00 Ui !S. Go~OOOiOOO 

..... , ... , ••• L\Jl~ J..copol elo A. vil. ................... ,... • do :16. do junho de 1015. 6:000 

::::::::::::: ~~~;~!c~: ~ruJi~~~iÍ~~::::: :::: :: :: ::::::: " 3:~ ~~~t~d~01~::~: :~=~:: 
· Jlhlltmlle .. .. , Augusto C:ypdano do 0}ivoi ra ........ ~ ... ... " de Zl ds ruiG diJ i 'OJ U . . Cd!OOSOOO 
............ . ~rncs\0 6& SDloo nBB. ....... o•....... .. .. . de ~7 do ~t'f',O do :l~18. 6:000>:3000 

)I .......... ••• Dt. GuUhcrlr\9 Ra1t'OS d~ RDCfht F'rola... ..... 4e 13 tlo ~da i 918.. G:~SOOO 
,. • , ..... . , ... , Fr a.oc:.i.sco Cabral de Ollvoir.l ... , ...... . , .. . • J 11 2~ do rna14> &! HH8.. 4:876SOOO 

= :: :::: :::::~ : g~ : ~~r~~~êt~~~~~irc;~=~~:~~~-: : :::::: ::::: : :~~n~~::: g~ ~;~~:: ~;~~~ 
r~e:::: ::: :: :::: i':m~'d'~~t~o~~=~:~~~-~~·:::::: ~~ ~:J:r-.,:, ·.~~:: ::=m 
" : : :~: :::::::: :;~~kWn°,~~~:~0d~6~~~~d~~~~~:::: :: :::::::: " ~~ ~~ ~~ ~~t ~~ ~:S :~ !~íromg 
"· ::::::::::::: ~~~t:,~:.~~~d~ ~:u~:.i:~ : ::::: : ::::::: ~ ~:~d~~~':~I~~:: :;~:f: 
• P"~JDlC:: ::: ~~~~~~/~~:w::::::::::: : : ::: :~: :::::: : " ~= !~ ~:~~~~~~~4~ !~~~~': 

• t &nan\.e ••••• •••• •. O r. Fra.nei•cc LM~Yilda Goru:,11tve:s lJ!I\'.."1, •• • • du 18 W"!.mslo de -t~1R. . oi;S0081l-D-a 
• ........ .. , QulnUtia.no Fet'J'cira. da. i'.o!t-3. . ... .... .... ... tl& 18 do n~.to de i 9!8.. 4:6001000 
• ........... . \ntlmto UOl'IU..rUno da Siln JnnKII' .. ~ · · . ... de Hl" 110 tOJiu de H118.. l :SlGSOI>ü 

: ::: : ·. ·- ~:::: ~~~~~--~~)o~~'S!~v~~-v·:L-~~!~::: :~:: ::::~:: " ~~ :: ~;:::~: ~~!;:: t~,= 
·1-(»U:o .. , ....... .... !mario Fot•t~a c~des No~ L&e1l'<), .. .... ... ...... ... ile 1~ ó~ me-la de {\)l:l .. l'dl4DSOOO 

• ~~·.:: :::::: :: io;t~~l~~:ui~~~t:'~-~~: : :: ::: :::::: :: ::: ~~ -~g ~:J: ~~ !~~~:: ~;la~~~ 
: ::::::::::: ~~Ml~i~l~ln~Oiy:~~~:::: :::::::: : : ::: : ~~ ~=~~~~~1~:~:: . ~~~!J= 
: ::::::::::: ~~~,~~ud~o~l~~~u~b~!}bt;J~::::::: :: :: : ::::: ,, ~~ ;:~~ ~~~~~:~!t :; ~~~~~ 
• ......... .. Dr. J.u:l:t FIJUclr:. Aiacha.dq.,,,. •• •••• ~.... . de -l dejl.)ldto di":HUO . . -1 :~~35l:U 

lfac-oc~ .. . ~~~~-:a·d·~·: : m::~:~ ,~~~~~-~~;~,~~;:!~~~~~: : :::::: ~ " ~= g j: =: ~~ ~~~: : ~ ;m= 
* ::::::::::: ::: J';.~()~~.i~t:.;:i:;~ ~-~:~~,~~ -~~:~;~:::: :::::: ~ ~~ 2g ~: iu:ril ~~ ~~!J~·. ·. t :rJ~~ 
e :::::::::::::: ::;~;~;=~~3s::~-::::::: :::: ::::: : ::::: : :i:~::: ~ ~:;t:: ~~;= 
lo • • • • • • • • •• • • • , Motpho 1\0ch-iE;tjt!.J So:tJ"L~ Porolro. , • • ~ -~ ,.,. de ~2 e~ Ollt, drJ 1.~91) . . -\MISOOO 

• • • • • • • o • ..... l~rn nd~co (!o l' fl- tth~ Nuue~ . ... . ...... o ~. . •• • d-G t~ de ~solto ~k: H19&. 1t(IJOO() 
.... l ......... ~ 11\ICI Ma.tht..,sth,'Coatn ... ... ~ · ····· ...... " li'! ~dO OI\~. ;.lo t 901.. -1:-H(I.SOOll 

: :::::::::·
0
::: :f.~b~~J~n~::O~~'ô'ti~ê{ri.·.:: : : : : : :::: :: : ~~ J~:~~i1~f~:: ! ;~= 

,. ....... .. , .. . , Gni1hormloo gUIJhr iLslo'lo Sn.nt'Arm.J. .• ~··· ·· " d1: ~ óoo~t -d& !~ ti.. 3 :000~000 
'te~~;,~:: :::: ::::: 7~?~st~·;;t~.~i~-~~-~:·~ ~l~~::: ::::: ~ : :~ ::: 3~ ~~ ~~~~~~~0u~nJ~%~: ~;~~;:~ 

... • ...... , ~· lrto"'JC»6 dil Cnnhll .. ... ........ ..... , , ... dJ} i$ t.lo ntJ"' dn t!>tS.. 3:G00~ 
AtlDJ.6S da Ct.1nar:~. _ \rol . \\'I - l"'~lS"· HU· - 3-

,. 
i 
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QoQaoUdada VarlaJei 

Papsl Papel 

Tol&l ~~-ça-da-

1
--y-.-:: 

pn~t9tt ..,. •• 

Papo! P~ptl 

-----1·-----· ---~- 1--------1 --.--- ---l----1----·1---- ... -
~· toDMte ..... .... . Mano~\ Fe~1'eir.1,.do Ab~t~ .•. ,,. ,.,..,,,,,., OOOl'. Útl ~8 JG t't!lliD rt8 HHIL 9:60(tS'000 

: )O :::: ~:::::~i~ ~D~~~i~<L ~~:;~~~·:.:::·.~·::.:::~ :::: : ::: il s~ a~~~\~ ~~ ~~~t .!·i~eOOJOOO 1 

::::~::::~ ~~~i:n~i~e~~ 1~~~~~~.1·~ ~~·1i;~::::: :: : :: : : ~ ~~ ~~ ~!~ 3: :g:t -~~; 
:::::.::::: ~~~t~"1~t~~~~:~~~~~1.~:::::::::::: : :: : :~ ~: J) .. ~ :~3~ ~~1~~: ! ~~::: 
.••• .-•..•• Jol\o E\J~taq_ul<:t 'l'eixo:dr~ tle s-1.. •••• ••• ••• • •• t\a t lta ont. da 19-1.8 .. .. n~:~~~~g 

~ 

ConicJI.ldada Vuiu~t 

Popol Papal 

Som ma ..................... . . . ....... , • , . ... . ... , .... . . .. .. ~· ., ,tt1:rlítl805 
_....:...,... __ 

':' 

.. , .. 
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'foto! 
Clfnsol kl<~da V01.tla.vel Or<;><~• Vot ~t.Cil - pua t Qilt li!.U. t t10 

P:a11el Papo I Coornlid~ll.'\ v,n.,.. 
Papel P;;,! P:lpel P2pel 

···· ------J-~----------1----....;....--·1--- - ------- - - ·----
~--~bo eM caqt:adn.,. li'Mippa Lo~ d3 &h·a . . ............... , ... . Doct. doU dMII:lioç.o tlo HH6-• 

• , 11 • ... l"u-Jro Oo..ingucs Krolrc .... ................ · • de: ~~de maf.!;Dde HHt. 
• • · 11 ' • •• M tinn· do Andrádo ... . ...... . .. .. ..... ... . ~t d~ i 8 demat'Ç(J dc HH4- . 

... fl'llrM'.i&co r:ou'l.lnso de OllvGI•·o. . ....... .... ... do f rio j nlbQ c!Q ~ !Hio .. 

. . . 

. ,. Va.lol'l•llG da Sot14 CMt~.... ....... ..... ... • de Ci IJUgOH\.o fio i !H9 . 

... t.bnMI Vo~lr:l do J.ima(2.•)........... .... • deSGdo~,de ,.OU. 

::: 7~~~~01~~1t~~~~:!~~:711~~-: :::: :::::::::: : : : ~~ ~-~ ~~;!1;~3ci ~~t':: 
, .• G;~IJI'i(J,I ltft.>'liro elo Á1'&1\Í<i ... .. . . .... . ... ... 11 (itt H dA noV.~··.óo HlU. .. 

::: :t~\C!~(t$~ ~~aa~~~!.:::~::::::::::::::: ~~ ta ~j!~t.~;, !~!i:: ... Jo io Cispu dos Santo;................. .. ... • dG 22 de abr{l·d~t t!Ji ~ .. 

::: ~T~~o~~o Ó~~~~~~e::~~~;~~~· (i•):::: :: :::::::: ~~a~~~~~~;:·~~ ~~g :: 
• .. .lamt.:.t1n da IlriC&J.. ..... ... ................ • do i! do abl1\ do 4nt4; •. 
.. . JosO f.'r~nr.i!tco da." CMs:u.. ... .... •• • .. . .. • • de 2t de ~.,óbo do HJI G • 
• •• Jo.~ o J.\tcloo t-'errelr.1 .......... , .... .... ..... dt> 21 d&Junl\ollc HH6 
, •• . lollo Ft:~••·ci1·.1 d:l Sll~n. (2.•)..... ..... .... .... do f~ <le SBt·:.~ itl\}8 . • 

::: ~~~tr~~~~d~~~;;~·~::::::::: :: ::::::: : : . ~ · :~ !i~~J~U:~g:~: : 
::: t::e~oa7::S';:'d~c~:':::~: : :::: :: :: ::::: : :: : ~~i~t J~rr:~!:~::: 
••• 1bymnodo Jw6 do Sou ~" ........ .. ..... ·• •.• " do !J do :~.go.ôl:o dc lllt 6 • 

.... Joaquim lloming'Oll di\ &lva UurK..n.. .. .... .. dü ~ 'teaç')-! 1~ d&IIHG. 

::: ~~d~~=:~~ .~~~~~~·.·.·.·:.·.·.::::::::: ~~~=~::~:: 
.. , Alrl·t:OO dQ!J s~tlW.. 1\aplbta..... . .. ... ..... . da 3 de cm t ~_.dc ttHP •. 
• , . ~~~~:qu\el Anbuio "-1'[~otor1lo •. •••• •• , ••• • , •• . ,. deU d() de_:r:,~. d» 1\IU ,. 

C, • • ;-:: í1~~~~~1~~~0Sl~~a~~i~:::·:: :: :: :: ::::: :: : " :~::~~:"~:,g:~~g:: 
r..bO Yetel'kt<ltio.,,. 1J&ItOCJl An&oulo dw &ntos {f "J •.. • ••• .• , • • . de 3t do miió.do IOt li •• 

. . tJ.~o torrador ••. , , . JO!ó ,Ja S1lva i\lo.rinho .. . ....... . ... : • .••.. , de ~• dA Co~;du lt t 8 •• 

'::· ~:: ~~~::::~·::: ilft~;1u!i~~~~~d~D.0JiVC1~~::: : :::::::::::: ~~ : . ~~J!~~-~g~. a~: : : 
• • ... ll~guetino Ferreiu GOR~..... . .. ...... .... • dq 'tO do.~i':.~dn t 0t8 .. 

Jt • : li ::: ~~~~~~~ox~~r~~~~'(~,;bâ:::::::: :::::·: : : : ~~~!~::=-~-: ·:~:: 
~· ~bo ora,:man~~::::: ~;~~f~~ear:~/;.2"~~~:~~~~~~: :::: ::::::: : :: : ~~ ~J~~j~â~~~{:~:: 
~ bbo de aqu!tra •••• lsidru lí'ot'l-elra l.lab... ... ...... .. . . . ..... ... do 26 d~ ~~d& i \113 .• 

· t:a= -~=~~~:::: ~-~~!~~~~~.: :: ::: ~ ::·::::::::::::::::::: ~ 2~~~~~: ~:~:: 
C41Jo lle ~· gr•d •• u .. ~·· • G(lmcs •.. ..• ••.. •.•. . , . ... . .. ... .. .. ,. . rte 30 d<l.st!(;~Uu i UH ... 

" " ••• Jo; -n d01o Sllva ~lnto. . ......... ... ..... .. ,. d(l 4.-dc ii)U9 . 

_. • /J , :::-: ~o· -:'t~·~~-~-~~~·.:: ::: ::::: ::: : ! ~!z;~~ ~~~: 
» " '" ~ , ,. 1-l - - ·- J&.;~ rlo fti1lnd.onç:.. .... .. .. .. . .. .... . de SO do tOto .. 

11 ,, ; H' • 'ronet•ln•cla Silva. .. ...... ..... . . . . . deU de fi~ . . 
"' " .. " , .. lll · Oaldirw do AndNt.do .. ,.. .. .......... . de U ele 'iliff .. 

AMpeçada ..... ...... C;.. o J.~ Nepnruoeuno. .• . ... .. . .... . ... ~ :211 do U~. 

·= :::::::::: ~;~~~.J~~~~i·~ea"~~~~~~~~·.:·.:·:·:~·.:: ::: : : : : ~}i~ :g::rJ:: 
..... .. . , • 1\nr.n••lo Ul'AndltO • • ,,,., , , , • , . . .. ...... , • . • . . de ·10 di:! dlliOOR •• :::::::::: ~::~ ~=1.~·~~~~·::.:::;::::::::::: ~~~~~~i~ i~J:: 
.. ...... , • l os6 do OU..-r.it~ 111NM... . .. ... ... • .. ........ de !6· (kil malo.dt\ i»>t • 
.... . .... . AugiJSLO ralllllCO, •• ; . . . ...... ... ......... . " do :f doJ!dbodO j :J.IXI . 
... , •• .. . , Joaqul111 Nu:noi4 de AaevOOo • ..•. • , • .•. • :. ... (]B 2!i dn l ~l!J,o de ·1009. 

· . . ........ Autonto Gornru d;a S1lY.a . :.. ..... • •• .. •• . . .. ele 2 d.; ~t. de f.009 . . 

, . :::::::::: r~1m~~~~~~o:-::::::::: : : :::::: : : ~ ~~ ~r.~g~~n~: 
.::::::::: ~ ~~.~~T.\~1~·~~~~~:a~~~~~~~t~:-~~~: : : : :::::::: ~~ ~1 ~ ~~~: ~~ i!l::: 
... .. . -. ... I.audellub 00 Scna•a ..... ........... .. ... .. . de 1 de do.z . do iH2.· . 
... .. .. •• • A1bino J'into Irorrcira.... . ..... ..... .... ... do '26 (le 00&. de UUL 
..... .... . GJ.ndldo P&ei r.l do Filr la ... ..... ~-..... ... .. • do tJ de out. de t013 .• 
• . .. , 1. , • • J~ ~b.rtin11 de OH\'eit!l. .. . . .. ... . . .. ,. .. •.• • rle :!{ do dez . do 1013 •• 
. .... ..... Anton\6 da Silv~~o llat i.O$ , , ... .. .. • • • .. .. . .. . ile f.M du J'd:r .-do l\H~ .. 

:::::·::::: ~:~IC7~~~~:W:i~s;~~:::::::: ::::: • :::·~~=j~Ji!0d~'\ ~:l~: 
, · ••• ••••••• !lanoet Lino B•rbou.. . ..... . ......... ...... ,. do'l& d" scl. d& Ult4: . • 

:::; :::::; .fu"(;'r~~n~t~1lJ; 1.~~~~:~:~.~·:::.: :: :: ::: :: :~: :i:~~ ~t.~~ ~;~!:: 
.......... S~llebo Psroir-o.. Viannll ...... , ... . . . . .. , . .. . da H t~ uny. do (Oh . . 
.......... l'randeco fJmelu de AJbuqliOt-qu&... •. .. . .. do i:5do ~ode {!115 . 
. ....... .. Josó•\lvol de Liu\a . .. . . ............ . . .... . . rto t do sct.-do HUt . • 
... ....... Jo:\:~ Ft:~.ooJsco fie S.mza. .. . ......... ..... .. . tle ~~ f\e noY. !lo iOH. 
,, , .. . . ,, , ~\;wnol Fn.nui~ XLVic•·· .. , •. ,, . . ... , • . . • . • do 20 (t(l 11a:~: . ele ·10Jf.) .. 
• . . . ... , :. Antotdo lni~ d l\ Ri.ly.a (2') .... ,, ..... . ... , • da 2íl 1lo d e.11 . du trWi. • 
.......... tilpklio rll'l Sutu:a ftibciro.... .............. ... de H '1t.= jultto rlo HH7, . 

:::::::: :: ~~~·j~ AAd~~~!i;:,i~~h ~d~·.: : : ::::::::::::: " :~~ =~~ :'~octgc'nis: 
.. ........ At.•tlnu· 1\n t · ~to do Amlr a.do ........ . ...... , ,, J e 21 dn·m~r<10dO 1 ~18 . 
.... . ..... AntonioCa.rlti11r, d:l Cwl.a .. .. ... .. ~ . . ... . . .. ., de ~ld.&~I'(OOC!ei~H~ • 
..... .... • Al'clloo 1-'relrc da. Go3t.1. . .... ... . .. • .. ... . .. ,. · du ~~do maio do t019 . 
..... . .... Nicofaa V'gi:ano •. , .... , ... , .... ... . .... , .. . " de Ht elo IQaiO dC 1518 • 
• , .. . ..... S&tgl.o FtJ~ •'Ct.,..._ rio.• ~a.ntot . • . .. .. • • .. • . . .. • " de 30 do j&~-~o . do HI~O. 
, ..... .... Jo~ o Dvmmgos ri (.I. R11 ~·i\ , _ .. , .. .... .. ~.... .. • • do 7 do :tb!'lldc f (}llO .. 

11 . .... .. ... lfet•mo1~~ildo llonor"to l'outP.!t • .. _ ~ ... . . . .. 11 de to ti11 j•nho tio ·11)20. 
» .......... JfermouOgildo (io~MB diJ Silva.. .... .. ...... . de ;u •.lu ut. de tl.IW .. 

Soldado .......... .. . A boi Vcreira. C:ardilCO .. ... ....... .... . . .. ... " de 4- !JtJ uM. do JSU. 

~ ::: :.::::::.::: ~~~:!~~~~~o~Jo"ff~~~~i~.'.'.'::: :: ~: : : ::::: : » S: ! ~3g~~:o~fc::~t: 
,. ..... ..... .. . ) O!Ó Artllur dos sa •• ~. ..... . .... .. . . .. .. . .. oJo 'lU d&Jolbo tio i89ij . 

• ::::::::::::: ~!i:n~~~~~;:;~};.: ·.: :·.:·.: :~::::~:: : : ~ ~~~~to~ :m:: 
• • • • .... . .. . , -lo..:\1 t..al,h u o Í' m·oh·:l !lo l. lle,!j.n ll • .. , .. , •• , . . ,. • do 18 !lu 03a:io dA t t)OJ. , 

· . ·. ~~~~Es 1 ~~~~~~· 
» .... ....... .. :lla•fflft~ Jil'iol'. da Slr,·a {2-)..................... dn Rdu jan. dt;j tuoo .. 

~ ::::::::::::: ~~~~~~~":! ~:=~~-.'.'.'.'.'.'.".:::::::: :;: : ~~~,j..~::C.~fot~i.: 
. .. ,,, , •• •, ,, loilo l.r,vneov elo And r :..dl}, ,,., _ _ ... . , , • , , , , , d o G do ll"'l'· d~ J 'XJG . . 

::::::·::::::: }:~~ :~i:·:,~ ·~:~-~~~· &,;t·ô::.-:::::::: :::: : : ~~ J~: á~: ~~:~~: : 
AIIA3otl! da c;ma.ra -· V~ , X \'1 - Pag. tOt· - ~ 
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~DJ~d&da Va.riaf&l, 

·~a~l P• pcl 

Aonaat d.a Ca tttatu ~V~. XVl ~ POJg. {Ot- B -

CoruolltlaU.a l Variare! 

Popot I P•llel 

----
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~F.l~SÃÕ P.M 27 1)F. D-F.7.E~ffiRÕ DE 1920 i05 

N. 25 

A' verba ts~ - Brigada Policial: 
Augm~nte-~e de 6! 018$905 para inclnsão dot: seguintes 

J'Pformados: 
Clarjm. Raul dr Souza. decreto de 12 ·de ag.o3to 

<le Hl20 . . . . . • • . • • • • . . . . . • . . . • . . . • •.• • • . • 73~000 
Soldado. Arlindo Augusto de Freitas Andrade. 

· deeret.o de 118 de agosto de 1920 •• ; •.•••. ~ ·243$01}0 
Boldado, João Ferreira da Rocha, decreto de 26 

· de agosto de 1920 .. ; ........ ; .. • • . • . . • . 243$QOO 
Capitão-medico.· ·Ovidio Peixot<J Meira. decreto 

<ic 15 de .setembro de i920............... 2:~00$000 
Anspeçada. Hermenegildo Gomes da Silva.. de-

certo de 23 de setembro de 1920 •.. ~....... 255$500 
Soldado, Eduardo Fernandes de Souza, decreto 

de 28 de .setembro de 19·20............... 730${100 
Cn.ho. :Miguel Gald1no de Andrade. decreto de 1 i 

i1e QULubro de ·t-920 .•••.••..•••. : • • . • • . . 498$22:'i 
Soldn.do, Levino Rodrigues Dias. decreto de H 

de outubro de Hli20 .......... _... . .. . . . 949$000 

5 :l)48$905 

N. 26 
. 

A' vPrha 17" - Casa de Deteri~ão! 

Augmente-se de fiOO$ o r.redito de «alu:;ruel de casa para 
o ;:;;nb-d irector. » 

N. 27 

A' verhn 17a - C:isa de Detenção:· 

Augmente-se <Ie ·6:000$. p:.irà grn.t.ificar õ profissional 
que prestar <>~>rvicos . cirurg.ico~ aos detentos. ~ 

N. 28 

A' vorb~ 1.7• - Casa de Détmtcão - nugrtierttâ(IB de' 
R:OOO$ e ·consigtnação de 10:000$', Yotada par·a a. conservâ~ão 
ao edifício e diversos concertos. 

N. 29 

. A' verba 18• - Casa .de Corre~çãO"! ---- ~ugmlinfê-se d~ 
20:000$ a v~rba destinada á e.onservac:ão e melhoramentos do 
edificio e eonclusão das obra~ da ultima galeria. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:44 +Página 157 de 212 

i06 

Augmente-se de 255 :0001\;. sendo: 
I . 

5:000$, para acqnisição de apparelhos _e aocessorios para os gabinetes d·cntario e de oto-rhino-laryngolo~ia; 
.180:0<l0$ para «a.cquísição de machinas e accessoriós para 

a installaçã~ de uma fabrica de calçados~; _ - -
70:000$ para· «aequisiÇão de machinas e accessorios e 

!TIOntagrem de cozinha e lavanderia a -vapor». 

N. so-

~.\.· verba 18.• - Casa de Correcção: 
~ Na consignação <~:'Material»: 

,substitua-se a sub-consignação <r..~limei:ltação, inclusive 
do pessoal e diétas dos penitenciarios1>. 195:496$, pela se
guinte: 

· «AiímentaÇão, inclusive do pessoal, e {}Íétas -dos s~nten
:Cia.dos e do~ reclusos do manicomio ju·diciario», 231 :382$600. 

!Substitua-se a -sub-consignaeão «Vestuario e curaJivo dos 
I)enitehciarios», 38:500$, pelí). seguinte: · ···-

«Vestuario e curath"b- -dos sentenciados e dos reclusos do 
;maniconiio judiciariu», 46:500$000. 

N. 31 

A' verba 20~ ~ Assisteneia a alienados - Hospital Na-
cional: ~ 

Destaquem-se 30 :ooog; da consignação do material «Me
dicamentos, drogas, etc», para constituir a consignação nova
«Custeio da EcScola. de Enfermeiros.» 

N. 32 · 

A' •'erba 20& - Assistencia. a alienados - Colonia do En
genho de Dentro - Augmente-se de 44. :OJO$ a consignação 
«Medicamentos, drogas, etc.», substituindo-se pelo seguinte: 
«Medicamentos, drogas, vasilhame, apparelhos, instrumental c 
material cirurgico:~>. 

N. 33 

, :"-.' verba 20" - Assistericia a alienados - "Colonia de 
· · Alienadas do Engenho de Dentro» - Redija-se a consignacão 

41Para o serviço de an'lbulatorh etc.~ do seguinté módo. 
· <~:Manutencão dO :Ambulatorio destinado á prophylãxia das do-
enças rnentaeS. e nervpsaSl · 
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N. 34 . ... 
A' verba 20• - Diminua-se 400 :000$ na verba de 

1300 :000$, destinada :~ Colonia de Jacarepaguá. 

N. 35 

Accreroente-se á.· verba 20~ - A.ssistencia a alienados --: 
para. o l\1anicomio Judiciario : 

. Pessoal de nomeação do director geral da A-ssistencia. 
a Alienados : 
1 inspector, com a diaria de 7$000 2::555$000 
1 1 ~ enfermeiro, com a díar:ia de 

4$000 . . . .. . . . .• ..... ; .. i :46~000 
2 12·~ enfermeiros. com a. àiaria de 

3~000 . ·. . . . . .. .. . . .. . .. 2:190$000 
S guarda~; com n. diaria -de 2$000. . . 5 :Sq0$000 12:045$000 

Ma!..wial pa.ra in.'ilalln!}ilo: 

Moveis, ntensilios, 
apparelhos 

instr umentos e 

N . 36 

I 

1.8 :000$000 

30:045$000 

Verba 21.• - Departamento Nacional da Saude Publica·:· 
AtJ.I',ml~mtada ele 7. Oi 'i :27-G$715, papel. c de 3. 1.47 :531$787. 

mrro-, I) snh~tituida toda a rubrica pela · segu inte : 

· -.-



«Tabella para substituir a que consta d~ verba 21 da proposta do orçamento para 1921) 

NATUREZA DA DESPF.SA 
\ .. LEGISLA.ÇÃO 

2 1 

Departamento Nacional de 
1 Saúde Publica .. 

PESSOAL 

Director1a G.éro.l 

Ord. 
1 Director Geral. . .. ·: . . . . f 8: OOOS 

l Assistente.--.. . . ... .. .. . . 
75 Inspectores sanitarios, a . 8: OOOS 
20 Sub-inspectores sanita-

rios, a................ 6:400$ 
10 Meclico3 dos hospitaes .de· 

isolamento, a . . : .. .... 6:4003 

Proc\lra.doria dos Feitos 

f Procm·ador .......... . . . 
2 Adjuntr.s ele peocurador, a 

8:0005 
5:600$ 

Secretaria Geral 

Grat. 
9:000$ Lei n. 3.987 de 2 de jan . e ,'ec.etos 

14.354 de f5 de !!et. e U.4f0 de 
f3. de ont . de 1920 .......... . . . . . 

r~-~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~ 
3: 200$ . .. ..... . . ' . .. ' ... ; .. , ...... . .... . 

3:200$ .•. ... .... .. ...... ; . . · .. . ' . ' ... .•. .. . . .. 

4: 0008 .... . .. ... . ' ...... · . . .. . . ..... .. . . . . 
2:800$ . ... ....... .. .. .. ... ............ .. . 

i Secretario Geral. . .. .... 12:400$ 6:200$ 
' : l Sub-secretario. . . . . . . . . . · 3:000$ 

.......... ...... ... ······· .. ... .. . 
i Directm· da Seccão ·de 

Contabilidade .. . .'. . . . . . 8:0008 
·2 i" olllciaes, a. . ..... ... 6:4'10$ 

;, i '}uarda-livros.. . . . . . . . . . 6; 4008 
. : -2 2°' officiaes, <t.. . . . .. . . . . 4:800S 

· · · '6 3°' officiaes, a. . . . . . . . . . 3:600$ 
; • .. d Escripturarios, a:. . . . . . 2: 401JS 

·;· 1 Arcll!Vista ... . .... : . . ... • 4:400~ 

. :, 1 Encarregado da bíblia~· · ' · 
·, thcca ....... ......... · ·:BOOS 
., i -Encai:regd.do 1Lo deposit( ··:ooos 

! . Porlmco . . . . . . . . . . . . . . . . : 500~ 
i Ajudante Jo porteiro.. . . ; : 400S 
:2 Correios, a . . . . . . . . . . . . . · 2:4008 
4 Contínuos, a.... ........ 2:400$ 
f Encarregado do elel'alior 

(salario annual) ... : .... 
8 Serventes (sala.rio an-

nual) a .............. . 

Almoxarifado Geral 

f Almoxar ife Geral. . . ... . 
f Ajudante de almoxarife, a 
2 Escripturat·ios, a . . . ... . 
f Continuo . . . : . . . ....... . 
3 Serventes · (sa lario an o: 

nua.I) a .......... .... . 

MATERIAL 

6:400$ 
3:600$ 
2:4008 
2:400$ 

•• • • • •• ••• •••• o o •• • ~ •••• • • • •••• o o • 

4: 0008 . ... ....• . . .. .• .. ... . ... ' .•....... 
3:2008 .. . ..... . . . .. . .. .. . .. . . . · . ........ . 
3:2001$ . •.• ........ .... . . ... .... . . .... . . . . 
2:4003 . .. ... . . . -~ . . .... . ... .• . ....... .. 
1. 8001) . ...... .. ..... .. ................. . 
! :2003 ···· · · · ······ ·· ·· · ·· · ·· ··· ·· ·· .. . . 
2:200$ . .. . .... . .... . . .... ............ · . . . 

·1 :4008 .................... . .. .. ~ ..... . . . 
I :0001,1 . .. , ...... . . , .. . . . . . : . . ; .. . . : . . .. . 
1: 8001;! .. .. .. . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 :2008 ... . . ..... . . ....... . . .. ...... . ... . 
f: 2008 . . •... ' .. ..• ... . . .• . . . ....•. .• .... 
1 :20US •.••..... ..••...•.•.. . ••..•. .. . , .. 

:1.:800$ • . ..•..• : •. ...••...•••.. ... . • .. • . . 

:1.: 8008 .• .•.. •.. •.••. . . . ..•.•.••..••• · •..• 

3:2008 .. .... .• .•• . ..... . ' ••.•..•.•• ••... 
1:800$ .•• ... ..• •.• .•••...•..••. ••. • •. .... 
1:200$ .. . .... . ... . .. ... .. . .. . ... ... . .... . 
1 : 200$ . • . . . • . . . . • . • . . . . .• . : . .• . . ' •.•••• 

1:8oos • .. .....• . .. .. ... .• .. •.•.. ••• ... . 

Livrüs, j úrna-es, impressões, publicações c- obje
ctos de expediente, inclusive vara as Inspe
ctorias de Estatistica demographo-sanita.l'ia; 
Engenharia sanitaria; Fiscalização do exer
cício da medicina , pharrnacia, arte dentaria 
e obstetrícia, Pwcuradoria, Almoxarifado, 
Iuspectol.'ia de Prophylaxia da lepra e do-
enças venereas ....... .... . .... . . . . . ..... · • · ·. ·, ... . ... , .. ..• . . ....• . • .. . . 

1\Ioveis, material, concertos, installações, assi
gnaturas de apparelho3 telepl1onh.:os e eveu-
tnaes para o serviço ~era.! . , . . . . . . . ... . . . . . • ... · .• , •......... . •......•. .. .. .. 

Para gratificações do pessoal do Departamento, 
de accõrclo com o regulamento. . . . . . . . . . .. . . •....•• , .•.••.. .. . . .•. . .. .. ..•. .. 

Custeio do automovel do Director Geral ... . • • • . . . . . . ...• ••.. ' .•..• , .. •••• ... ..•.•• 

Inspectorla de Esta.tlstíca Demogr~ho· Se.nitaria. 

Ord. 
i Insp:,ctor.. .... ...... .... ~o : 800S 
4 Ajudantes de 1• classe. .. . 6:400S 
1 Cartograp)w .. . • . . . . .. . . . 4: 800/í 
1 2° official. . . . . . . . . . . .. . . . 4: 800S 
2 3°' officiaes, a . . . . . . . . . . . - 3:600$ 
2 E:;e;, iplnr·a ,·ivs, '' · ... . : .. . ~ : !,QOS 
3 Auxiliares apuradoeos, a . 2 : 400:'1 · 
:1. Chefe Ja oliit:ina ele coro-

pmiçi"to e impressão.. '•:000~ 
1 Correio , a .. . .. .. .. . .. .. 1 : 600S 
f Continuo, a. . .. ... .... .. !:600S 
3 Sen entrs (salario an-

nual) a ..... . .. . .. . . 

Gt'at. 
5 :4008 ..• •.. . •. •. . .. .• . •.• •.. . •••...• .. .• 
3:2008 ••. .• ...• . • . •..... .. •..• ' •..••.•..• 
2:400$ .... .• . . • •.•. . .•.. ••. ..•.••. • .. •. 
2:400$ . •..•. .•.•• . .... ' .••.. . ...••. •. ... 
1 : 800$ . . ; . . . . . . • . .•... .•.. . :. ' . ... ..... . 
i :':!00:! ... . .. . .. . ... .. . .• ; • • . •...... . . . . ' 
1 :200;) . . . . .. . .. . . . . . . . .. .. . .. ..... . . . .. . 

2:ooos ......... . • .. . .. . ... . ... . . . .... . . . . 
800S .. . . . . .. . .. . . ....... . . .... .. .. . .. . 
8008 ... . ... · ......... . .• • •.. . . ..... ... . 

1:8008 . .. . ••.•. . ... .. .••.•......... . .. .. 

... ····· ..... .... ... ... .. ...... .. . .. 1. Fundidor mechanico a 14S diarics . ..... .. .. . 

CONSOLIDAIJA 

Papel 

27:000$000 
7:2oosouo 

900 :000$000 

,192: 000$000 

. 96:000$000 

f. 222:2oosooo 

12": 000$000 
f6 :8{)0$000 

28 :8001,!000 

:l8:600SOOO 
3:000$000 

~2:oo·osooo 
19:200$000 
9:6008000 

i 7~: 4008000 
32: ltOOSOOO 
28 :8008000 
6:600$000 

4:2008000 
·3:000;SOOO 
5:4008000 
3:600$000 
7:200$000 

f4:400SOOO 

1:80óSOOO 

14:400$000 

198:6008000 

9:600$000 
5:400$000 
7:200$000 
3:600$000 

5:400$000 

VARIAVEL 

-Papel 

' 

TOTAL 

Consolidada 

' Papel_ 
\ ; 

.• 

' Variavel 

Papel 

31:200$000 .. ..... . .. .. • . • :!.~80:800$000 

·, 
• • •• ••• • • •• • o ••• 

i 6: 200$000 . 
38:4005000 
7: 200$000 
7:2008000 

10 :800$000 
7: 2001.{0001 

11.l :80US00i.J 

O:OOOSOOO 
2 : ltOOSOOO 
2:4008000 

5:400$000 

80 :000$000 

70 : 000~000 

20:000$000 
8:0008000 

178:000$000 • • ~ ......... : . 

•:''" 

i 78:000SOOO 

2 Monotypistas a f2S diarios . .. .......... ... . . ...... .. ... .... , .. ........... .... . . 

. H 4 : 000$000 

5:110$000 
8: 7608000 
6:5708000 
5:HOSOOO 
3:2858000 
2:5558000 
3:285$000 
2:5555000 
2:190$000 
1:2775500 

2 Caixistas a 9S diarios ....... . ...... ....... .. .. .... . ; . ·········· ······· , ...... . 
2 Caixistas ele 2• classe a. 7S dia rios . . ... .. . . . . 

• ~ • • • • • • • • o • • • • • • • • • • • • • • • • • • o • • • • 

\ 
····• ••o ·•·· . • •• •. · • • o• ••.. .. . .••. 

i Impressor de 1• cla<ose a 98 diarios ..... ... . . . 
f Impressor d f3 2" cla~se a 78 diarios ... ... .... . 
i Encademador de 1• classe a 9S diar ios . .. .. . 
i Encatlerná.dor de 2• classe a 7S diarios . . ... . . ••• • •• 0 00 •• • •••• •• • • •• • •••••••••• • 

00 •• • •• • • • • • •• • •••• • ••• •••••• •••• • 

•• • ••••••• • • • o •• • •• • • • •••• • • • • • ••• 

f Encarregado da limpeza a 6$ diarios .. ... . . . 
1 Aprendiz a 3$500 dia rios ............... . . . . . 

MATERIAL 

Pat•a a condns1o da officina de composição, im,
pressrto, bt·ochura e encadernação e acqm-
sir/ 'O de 111achinas de calcalar .. : . .. . .... .. . ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·, 

Papel de impro>sil.o para boletins e annua.rio; e 
e l'cntuae.; . .. .. . ...... . .... . . . . ... . . . .... ... . .. .. . . ..... ... .. ... .. ......... . 

Custeio da ofllciua (escovas, reguas, tintas de 
impressão de divm·sa.s core>, estopa, olr.o 
pat•a machinas , kerozene, gazolina, sabão, 
;tllumons, coll a, barbante, linilas, agu lha~, 
c ~ra. \Íl'gCttl, kaol , graxa, lixa, etc. ) .... ...... · · · .. · · · · · · · · · · · · " .. . · .... · .. · · 

Despesrrfl de prompto pagamento.. . . . . . . . . . . . . . . . . .• · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ..... . 

1 Inspector . . . . , . .... , . , ... 
3 Engenheiro.> cllefes de sec-

cã.a, a . .. .. . ... ,. ... .. 
ti Ettgeuheiros de 1• classe, a 

Engenheiros de 2a class() , a. 

iO: soos 

10:0005 
8:0005 
6:~008 

5: 4008 . ' . .. . .. .... . . ' •.. .•• •• ' •••••••.• ' 

!:i: OOOS .. . • • · · • · · · · • · · · · · •· · · · · · • · • · • • · · • 
4:0008 ••.....••..........•• ••• .•• . .•.•.. 
3 : 200$ o o 4o o o o t • t • 0 0 t t 1 0 0 t 

0 
I 

0 

l t t t t t t t t o o o t 
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40 :·6978500 .••...••.••. • .. i!i4: 697$500 

·· ······· · ... ... 

. . . ..... . . . . . . . . . 

i6: 200SOOO 

-45.0008000 
60:550$000 
38 :4008000 

75:000$000 

30:000SOÓO 

5:000$030 
2:000$000 

{{2 :0008000 • I I tI. t ... te I t I 112:000$000 

ORÇADA 
PARA 192t 

Papel 

. I 

/ 

VOTADA 
PARA 1920 

Papel 



:'lATUREZA DA DESPESA 
i 
I 

i 
LEG!SL ,\ÇÃO Papel 

YARIAYEL i TOTAl. 

----~-----------------------
1 Consolidada 

· Pa~el I 
Variavel 

Oúro Papel 
Ouro 

ORÇA!) ~ 

PARA 192i 

Ouro 

VOTADA 
PARA 1920 

----------------------------------~--~--- ----------

Ouro -
3 Conduetorrs ~le ~ervi<;o, a .. 

f Desenhista de i" classe ... . 
2 Desenhistas de 2• classn .. . 
f 2° Official. ....... , . .. · · · 
1 .Contador ......... .. ... ··· 
4 3°' Officiaes, a ..... . . · · · · · 
tí Escriptu1·arios, a ....... : . · 
4 Auxiliares, a ............ · 
2 Contínuos, a ....... .. .... · 
5 Serventes (salario an nual) a 

MATERIAL 

t.:OOOS 

f;: 000$ 
3:GOOS 

. 4:8005 
4:000$ 
3:eOOS 
2:400S 
2:4008 
1:600$ 

I 
2: 0000 Lei n . 3 .987, de 2 

1 dejan .. cden·s. 

I 
ns. t4:354. de 15 
de set. e l4.4i0, 
de f3 de out. de 
1920 . .. ... . .. .. . 

2:00QS! .. .... .......... .. 
i :8008., ...... .. . ....... .. 
2:400S .............. . .. . 
2: ooos ........ . ....••. : . 
1:8003 ........•......... 
·1 :2008 ..... . . . ... . .. . .. . 
1:200$ .•. ..• •. .. . ...... . 

~oos ................. . 
1: soos .• ...... . . ........ 

Aluguel de 'casa ....... . . : .. . ...... · · · · · · · . . . . . .......... .. .... . 
Publicações e despesas ~e prompto pagamento._. ................. . 
Acquisição c conservaçao de apparelhos e moveis ... . . . ........... . 
Eventuaes ...... , ..•..... . .. . . · . · · • · · · · · · · · . . . ............ • · . · 
Custeio e conservação de galerias de aguas plu-

viaes (serviços contractados cl)m a The Rio de , 
Janeiro City lmprovemcnts) .......•......•.................. 

Serviço contracta.do com 11 Companhia. «'Ihe Rio de 
' Janeiro City Improvements 

(Decretos ng, 3 .540, de 20 de dezembro de 
1889; 3.603, de 20 de fevereiro de 1.900 e 3.724, 
de 1 de agosto de 1:900).' : 

Taxas de esgotos de predios ' e cortiços, na razão 
de 608, ao cambio de 19, por predio. e de 
48 ao mesmo cambio, por cortiço, feilo o 
desconto de 10 o;. sobre ·os predios p~)rten
centes aos ditferentes ministBrios. ao cambio 
de 19. 4.332:900$000 ... .• •....••.......•.••.••• • ••••••....• 

Garantias de juros de g 0/o ao anuo sobre o ca · 
pita! de f: 189.325-i-5 empt1egado nos tra
balhos de esgoto do Copacabana, Leme e 
Ipanema: L5.382-o :o, menos a taxa de 
L 4-15-0 sobre 2. 037 predios esgotados, 
igual a L 9. 675-15-0 ou seja L 7.3ô3-1:0 O . ..... .. ... .. ..... . 

Garantia de juros de 9 °/0 ao anno sobre o capital 
de f: 50.885-0-0 empregado nos trabalhos de 
esgoto da ilha dJ Paquetá: f: 5. 382-0-0, i 
Jllenl)s a taxa de r. 4 -J5 .. o ,sobre 350, pt'P ·; ' 
di os esgotados, igual a J: i . ôSI -1 O- O ou seJ rd · . 
L 3·. 700-10-0 •..•.• .. .•.•.•••..•....•... ; I• ................ . 

fnspectoria de Fiscaliuçã.~ do Exercício da Medi
cina., I'ha.rmacia, J.rte Dentarie. e Obststricia 

i Inspector . .'. ~ ............ · . • 
Ord. 

10 :800$ 
Grat. 

5:4008 Lei n. 3.987, de 2 
· de janeiro e decs. 

ns. Ht.3M, de 15 
de setembro, e 
14.4i0, de i3 de 
outubro de 1920: 

3 Pbarmaceuticos inspectores ô:400S 3:2008 ................. .. 
5 Pharmaceuticos sub-inspe-

ctores, a ....•.••... . •.. 
2 Pharmaceuticos chimicos, a 
6 Medicas assistentes, a.~ ... 
f 3° Official ..•...... ...... ·. 
2 Escripturarios, a •.... . .. . • 
2 Guardas sanita rios, a .. . .. 
8 Serventes (salario annual), 

4:800$ 
4:800$ 
6:4005 
3:6005 
2:400$ 
1: 760$ 

2:4oosl ...... ' ........... . 
2:4008 ........ .... .... .. 
3:2005 .••• ·' .••••.•..••.. 
1 :SOOS ••••••.. • •.••••••• 
i :2005 ••.... • .•••......• 

880$ . ••.•.•....... .. .• 

a .........•......•..••..•..•. . . . 1:800$ .....•• . . .... •..•. 
' 

MATERIAL 

Adaptações, moveis e apparelbos ............................. , . 
·Despesas de prompto pagamento c eventuaes .................... . 
Alimentação do pessoal em serviço fóra da séde ........•...... ...• 

Inspectoria de Frophyla:\l.a. dB Lepra e Doenças 
Vencree.s 

i lns pector . . . . . • . . . • • . . . . . · 
i Ajudante (medico) . . .... . . 
1 3o Oll1ciaL .......... . . .. 
1 Ajudante de almoxarife . .. · 
2 Escripturario:::, a ........... . 
1 Dactylographo ...•.... .... 
:1 Porteiro ..••.. .. ...... . .. 
i Continuo ............... .. 
2 Serventes (~alario annua1), 

Ord. Grat. 
'lO: 8008 5 : 4008 ................ .. 
8:000$ 4:0008 .. . ......... . . ... . 
3 : 6003 t : 8005 ........ ' .... : .. .. 
3:6005 f :8008 ................. . 
2: 400S 'i ~2003 .... . ............ . 
2 : 2-108 . 1 : 1205 ................ . . 
2:0003 1:000$ ................. . 
i : 600$ soos .•. .. .. ..•.. ...... 

a ......... -............... ,, .... . 1: soog .....•.. •••...•... 

MATERIAL 

lnstal.laç.fto de enfermaria de leprosos ...•..... . ..... .. ... . ....... 
CusteiO da enfermaria de leprosos ... . ....... .. : .. .. .......... . .. . 
Auxilias a famílias de leproso.; isolados (art. 403) ................. . 
Estudo ~a tllerapeutica da lepr a, acq uisição e 

fabricação_d,~ medicamentos •..... . .... .. ......... 
Acquisição de ~a t er ia! e _custeio da propaganda · · · · · · · · · · 

de educaçao hyg1emca contra a lepra, as 
doenças veuereas e o cancer ...•....•..•.. 

Installação, material e custeio de dispensarias · · · · •·· · · • · • · · · · '~ · 
para o tratamento das doenças venereas ......•...•••••.••••. 
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{8:0005000 
6:000$000 

i0:800$000 
7:2005000 
6:0003000 

21:6008000 
i8:000$000 
H:400SOOO 
4:8005000 
9:000$000 

275:400~000 .... : •................... . .. 275:400$000 

. .... ········· 
·············· .. ~ .. L ....... ·············· ·············· 
• •••• o . o •• •••• 1 

.. , 

3.049: H5S891 

65 :45l-$i5i 

32:961$74.:\ 

~li: 000$000 
9:0008000 
3:000$000 
6:·0~0$000 

24:001)$000 

66:000$000 

o: 

', 

3.U7 :63i$787' .. · .............. . ........ 3.i47:581SJ87 3.247:53iS787 3.129:2US703 

. . . I . 

16:200$000 
28:800$000 

36:000$0.00 
14:4008,000 
57:600$000 

5:400$000 
7:200$000 
5:280$000 

f4 :400$000 

1: 85:2808000 .... .. ' ....... .. .. .. .. .. .. .. :185:2808000 

..................... .. ...... 

1:6: 2008000 
1:2:000$000 

5 :4008000 
5:4008000 
7:2008000 
3:360$000 
3:0008000 
2:400SOOO 

3:(i00SOOO 

:J8:5608000 .. . .. ...... . . . 

• • •• o o o . o. o.-

O o O o o O o ,l ~ o I O O O 

000 ••••••••••• ••••••••• · • .••• 

o o o o o o o 1 o o o o o o I llf I o. O O I. O O O O I O 

18:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

24:000$000 .......... .. 

. 160:000$000 
üo:ooosooo 
20:000ª 000 

80:000$000 

90:000$000 

330:000$000 

tí8:56U SOOQ 



·-
NATURESA DA DESPEZA LEGISL,\ÇÃO 

Acquisição de medicamentos par a tr·atamento das . ~ . . 
dOLmcasvenereas .....••••.• :············ Letn. 3.%, de 2 de pnmro e de-

. eretos n. f4.534 de 15 de setembro 
e 14.410 de 13 de outubro de 1920. 

l lu:luel da st!dc da Inspectoria .. . .......... . . . 
(}Jn(luct:.rto e cvcn tuaes .. : .................. . . . 
l;cspez;~s de pr·ompto p:1gamento ..... ·.· ..... , •. 

. ····· ········· ··· ···· ··· ... ·····. 

.. ... ..... o. ······················ 

....... o······· ..... . . , ............ . 

Secção de Assisten~iB Hospital$r 

UOSPITAL Dll S. SEBASTIÃO 

J Dir ,· ctor ............... . 8:800$ 
7:2008 
3:6008 
4:ooos 
3:600S 
2:400$ 
2:ooos 
2:8008 
2:8SOS 
2:ooos 

4.4008 •••...••.•...••..•.• o .... . ........ . 

1 Vict:-Dil'ector .......... . 
1 Ajmla:.te do almoxarife. 
i l'lvwmaceut.L:o . ....... . 
1 :3" official. .. . .•...... : •. 

3.:6005 • . ...•.••• • .•.••.••.....•...•.•... 
f : tiO O$ ...••..•.•... ~ . •....•.• . • . •. . •.••• 
2:000S ••.•..••••.••.••..•..•...•...• , .••• 
f :800S . •. •.• •.••..•••. . ..••.. .... .•.• • .• 

~ E; crip turarios, a ....... . 1:2008 . •. .••••••••.•.•.•••. · ............ . 
:; Auxili ar es, a .. . .. . .... . 
1 .hniliar de Phar macia .• 
1 ~[achinista .• .. . . . .. .... 
I i·orteiro •......•...•.•.. 

1: ooes .........•.....•................... 
i; 4008 ..••..•.•. ; . •.•..•..•.• o •••••••••• 

i :440$ •.............•..... . .. o •••••••••• 

1 :0008 ......• . . . ... o •• •• o ••• ••••• ••• • ••• 

:; Internos, a ........•.••. soos 400$ •.• ......•............... .. ..•..... 

1 Enfermeiro mór a 200$ ...•.....••.... , •.. 
1 llonp eira a 1SOS . .• . ..•••.•••............• 
{ t:ozinhciro a i 50S ..•... . ...••. . •••..•• ... . 
i Jo:lectricista a. 150$ ....................... ·• 
: ::ucarr"gado do necroterio a. 1508 •••.••.••. 
i Zelador d .daboratorio a 150$ ............. . 
4 Enfermeiros de 1• classe a 180$ • .. . . . ~- .••• 
.1 ,. " ! ' " " i50S ........... . 
1 Foguist1 a 1505 •........•••.••.•• . ..••.•. 
::? t ayadciras a 150$ .. - .................... . 
:! !' ratico.s de pharmacia a 150S ............. . 
~ Carpinteiro a i 50S ...................... .. 
1 ,\_i udante de cosinha a 130S ........... . .. . 
i Ferreiro a i 50S .................. ....... .. 
.1 .la.rdineiro a 1:SOS ........................ . 
1 ( ·)cheiro a. i 50S. . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • .... . 
l i :espenseü·o a 150$ .• ••..• .••• . ••••.. •.. .•• 
·l Correio a ! 30S . • . •.• . ••...... , ..••..•...•. 
·I "0dreiro a 120S . . .....•..•••. •. ...••....•. 

d•. or a 1208 .. ........•.••......•.•. . •.• 
:; f1m heieo a 120S ......................... . 
·.::.:i._\ ;1·J·copa a 120$ .... ~ •. . ...• . ••. • .•.•• 
· ·l.~phcnista a HO~ ..................... .. 

; .\j ud an ' e de porteiro a i20S .............. . 
.;. ".judan ,.es do enfermeiros a 1208 ; .• . •....•. 
.; _; ..-· -:!<l! i LeS a 80S •.•••. ,··· • • • • · • • · • · • · • • • · 

4.(1 ;,;c r n ntes de f" class.; ~. Hln~ ............. . 
JU )) » 2• » )~· 70$ ...• i .....•...... 

Dietas pn r a 500 doentes • ..••••.. .•• ••... .. ••. 
Provisões de pharmacia •..•..•••....•..•.•... 
Material clinico . .• .•..•••••. • .•..•.. .•.••.••• 
Consenar;ão do material •.•.•••. . .••••••• .. .• 
Illuminação . .•.•.•. •. . ..•..•...•....... . ...•. 
Roupas, moveis e utensílios de enfermarias ..•. 
Combu~tivel e lubrificantes ....•.. . ...••...... 
Expediente . .. .................... . ........... . 
Eventuaes B assignaturas de telepilones, .• _ ..•.• 
Alimenta ção do pes, oa.l (i 59 empregados) .. .••. 
Sust-:nto, forragem e ferragem de animaes ..••• 

• • o o o o • ••••• .-o •• ' • o ••• ••• • o •• o o • • • 

o ...... o o ~ •••• o •••••• o ••••••••••••• 

. . .. o····· ..... ····· ..• .. .. .......• . 

: : : : : : : : : ::::::::::::::1::::::. ·:.: 

> ••• ' ••••••••••••••••••••••••• • ·'. 

• o ..................... ~ . • .......... . 

.. . ·················· ............ . 
······························ .... 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CO~SOLlDA D.~ 

l'a.p:.Jl 

13:2005000 
10:800$0)0 
5:400$000 
6:000$000 
5:400~000 
7:200SOOO 

15:000$000 
4:200$000 
4: 320$·000 
3:oooí>ooo 
6:ooosooo 

80:052~000 

2:400$000 
2: i oOS OOO 
1:800$000 
1:8008000 
t :8008000 
f:800SOOO 
8:640$000 
7:2008000 
i:800SOOO 
3:6008000 
3:600$000 
f:800S000 
1:560$000 
f:S00$000 
f: 8008000 
1:800$000 
1:800SOOO 
1:800$000 
1:440SOOO 
1:4408000 
1:440$000 
1:4-l-OSOOO 
1:680$000 
1:4403000 
5:760$000 
4:SOOSOOO 

48:ooosooo 
42 :0008000 

158:4008000 

VARIA\'Ef, 

Papel 

57 :000$000 
12:0008000 
5:000$000 
6:0008000 

TOTAL 

Consolidada 

Papel 

893: ooosooo .... . ..•.•.... 

372:300$000 
237:25\JSOOO 
45:625$000 
73:000SOOO 
38·3258000 
73:0005000 
54:7508000 
12:8758000 
16:4258000 

131:7398000 
5:840SOOO 

229:560$000 

Variavel 

Papel 

893 : ooosooo . 

i . oô1 :029$450 • . . • • • • . • . • • • • i. 061: 029Si:50 

Secção d.e Hygiene InfBntil 

1 Chefe de serviço ..• . .••• 
6 1\Iedicos inspectores de hy-

giede infantil. ....... . 
4 Enfermeiros a .• .....•.• 
i. Escl'ipturario a . •..•.... 
2 Auxiliares de escripta a. 
4 Guarda~ sanita rios a .... 
5 Serventes (salario annual), 

10;8oos 

6:/oOOS 
2:0003 
2:4008 
i:600S 
1:760~ 
a ..... 

5:4005\ •.•...••.••..•...•... . ........ o.~. 

3:2008 .•.....•.•••.....•....•..••....... 
i :OOOS ..•.. . . ..••.• . . .•.. ......• , •..•••. 
i :200S .•...•.••••.••....••.•....•..••... 

8008 .••...••.••••. • o •••••••••••••••••• 

ssos .....••••••....•••••.....•...•..•. 
i: 8003 . ' •...•.•••• . •••••.•••.•.•..•••••• 

16:200SOOO 

57:6005000 
2:6008000 
3:0008000 
1:8008000 

10: 5608000 
9:0005000 

113:7609000 •·•·· .... ···•• 
Direetoria àos Serviços Sanitarios Terrestres 

'i Dii'ector.; ... . .. ~ .... ;.. ·u:200S 
f Secretario (medico)..... 6:/oOOS 
i 2° official.. . .. .. .. .. • .. • 4: 8008 
2 3o• officiaes a........... . 3:6008 
3 Escripturarios a ........ 2:4008 
1 Porteiro ............... · 2:0008 
i Continuas a............ f :600S 
4 Servento,s (salario annual), a., .... . 

DelegBeias de Saud.e 

i o Deiegados de saude a ... 
i O Escrlpturarios a ...•••.• 
20 Auxiliares de escripta a. 
20 Guardas sanitarios a • •. • 
10 Encarregados de archivo 

a .......... ··· ·•· •··· 
50 Guardas a ..••• •. ~ •..••• 

9:600$ 
2:4008 
f : 6008 
!:7608 

1:4408 
1:2008 

&: 600J ::·:-:o~;: . ·~ c~:· ;·;.-;-.-:::-::~ ·~:·;·:-;~· ;· .-~::: --- -- T9:soõ$óO'ii 
3:2008 ••••••••• ·•••••••••••••.••••••••••• 9:6008000 
2: 1k00S .. .. • • • • • . • ... • • • • • • •• . . • • •• • • .. • • 7:2008000 
1:8008 •• ~ .••.•.• . •• ;.................... 10:8008000 
i: 2oos ••••• · •••••••.••• \ ••..•.... ; • . . • . • • . 1 o: 8008000 
i:OOOS ••.••.•. .......................... 3:000$000 

800$ . . • . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 4:800$.000 
1 :soos ......... . ~........... ... .. . .. .. • .. 7:2oosooo 

4:8008 .. ' .. o . ............................ ' 

1 :200$ ..•••••• ··········· - ·············· 
800S .....•••••••••••.•••••••••••••.••. 
ssos .. ; .••••...••••..... . ..••..•.••• · •• 

720S ••••• •• •• .• ••••••• •• •.•••••••••• .• 
6008 ..••.•••.••.•••• - •••...••.••••.•.. 

73:200$000 

144:0009000 
36:0008000 
48:000SOOO 
52 :000$000 

21:0008000 
90:000$000 

392: 000SOOO •••••.••••... ~ 
MATERIAL 

Material de e;x:pediente, conc~rtos, moveis, livros, 
jorna.es, 1mpressões, ass1gnaturas de appa
relhos telephonicos e eventnacs, inclusive 
p~a as delegaein.s de sa.ude ............... .................................. . 

Despezas de prompto pagamento para o serviço 
geral •.••.................•........•..............•....•.............••... · 

Alugueres de casas pat·a as delegacias de saude ... ~ ........ .. .. . .•....... . ......... 

60.000$000 

9:0008000 
40:0008000 

113:7608000 

465-6008000 

Annaes da Camara. - Vol. XVI - Pag. 108 -3 109:000$000 •••••••••••••· Hl9: 000$000 
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·-
NATURESA DA DESPEZA LEGISL,\ÇÃO 

Acquisição de medicamentos par a tr·atamento das . ~ . . 
dOLmcasvenereas .....••••.• :············ Letn. 3.%, de 2 de pnmro e de-

. eretos n. f4.534 de 15 de setembro 
e 14.410 de 13 de outubro de 1920. 

l lu:luel da st!dc da Inspectoria .. . .......... . . . 
(}Jn(luct:.rto e cvcn tuaes .. : .................. . . . 
l;cspez;~s de pr·ompto p:1gamento ..... ·.· ..... , •. 

. ····· ········· ··· ···· ··· ... ·····. 

.. ... ..... o. ······················ 

....... o······· ..... . . , ............ . 

Secção de Assisten~iB Hospital$r 

UOSPITAL Dll S. SEBASTIÃO 

J Dir ,· ctor ............... . 8:800$ 
7:2008 
3:6008 
4:ooos 
3:600S 
2:400$ 
2:ooos 
2:8008 
2:8SOS 
2:ooos 

4.4008 •••...••.•...••..•.• o .... . ........ . 

1 Vict:-Dil'ector .......... . 
1 Ajmla:.te do almoxarife. 
i l'lvwmaceut.L:o . ....... . 
1 :3" official. .. . .•...... : •. 

3.:6005 • . ...•.••• • .•.••.••.....•...•.•... 
f : tiO O$ ...••..•.•... ~ . •....•.• . • . •. . •.••• 
2:000S ••.•..••••.••.••..•..•...•...• , .••• 
f :800S . •. •.• •.••..•••. . ..••.. .... .•.• • .• 

~ E; crip turarios, a ....... . 1:2008 . •. .••••••••.•.•.•••. · ............ . 
:; Auxili ar es, a .. . .. . .... . 
1 .hniliar de Phar macia .• 
1 ~[achinista .• .. . . . .. .... 
I i·orteiro •......•...•.•.. 

1: ooes .........•.....•................... 
i; 4008 ..••..•.•. ; . •.•..•..•.• o •••••••••• 

i :440$ •.............•..... . .. o •••••••••• 

1 :0008 ......• . . . ... o •• •• o ••• ••••• ••• • ••• 

:; Internos, a ........•.••. soos 400$ •.• ......•............... .. ..•..... 

1 Enfermeiro mór a 200$ ...•.....••.... , •.. 
1 llonp eira a 1SOS . .• . ..•••.•••............• 
{ t:ozinhciro a i 50S ..•... . ...••. . •••..•• ... . 
i Jo:lectricista a. 150$ ....................... ·• 
: ::ucarr"gado do necroterio a. 1508 •••.••.••. 
i Zelador d .daboratorio a 150$ ............. . 
4 Enfermeiros de 1• classe a 180$ • .. . . . ~- .••• 
.1 ,. " ! ' " " i50S ........... . 
1 Foguist1 a 1505 •........•••.••.•• . ..••.•. 
::? t ayadciras a 150$ .. - .................... . 
:! !' ratico.s de pharmacia a 150S ............. . 
~ Carpinteiro a i 50S ...................... .. 
1 ,\_i udante de cosinha a 130S ........... . .. . 
i Ferreiro a i 50S .................. ....... .. 
.1 .la.rdineiro a 1:SOS ........................ . 
1 ( ·)cheiro a. i 50S. . . . . . . . . . . . . • • . . . • • • .... . 
l i :espenseü·o a 150$ .• ••..• .••• . ••••.. •.. .•• 
·l Correio a ! 30S . • . •.• . ••...... , ..••..•...•. 
·I "0dreiro a 120S . . .....•..•••. •. ...••....•. 

d•. or a 1208 .. ........•.••......•.•. . •.• 
:; f1m heieo a 120S ......................... . 
·.::.:i._\ ;1·J·copa a 120$ .... ~ •. . ...• . ••. • .•.•• 
· ·l.~phcnista a HO~ ..................... .. 

; .\j ud an ' e de porteiro a i20S .............. . 
.;. ".judan ,.es do enfermeiros a 1208 ; .• . •....•. 
.; _; ..-· -:!<l! i LeS a 80S •.•••. ,··· • • • • · • • · • · • · • • • · 

4.(1 ;,;c r n ntes de f" class.; ~. Hln~ ............. . 
JU )) » 2• » )~· 70$ ...• i .....•...... 

Dietas pn r a 500 doentes • ..••••.. .•• ••... .. ••. 
Provisões de pharmacia •..•..•••....•..•.•... 
Material clinico . .• .•..•••••. • .•..•.. .•.••.••• 
Consenar;ão do material •.•.•••. . .••••••• .. .• 
Illuminação . .•.•.•. •. . ..•..•...•....... . ...•. 
Roupas, moveis e utensílios de enfermarias ..•. 
Combu~tivel e lubrificantes ....•.. . ...••...... 
Expediente . .. .................... . ........... . 
Eventuaes B assignaturas de telepilones, .• _ ..•.• 
Alimenta ção do pes, oa.l (i 59 empregados) .. .••. 
Sust-:nto, forragem e ferragem de animaes ..••• 

• • o o o o • ••••• .-o •• ' • o ••• ••• • o •• o o • • • 

o ...... o o ~ •••• o •••••• o ••••••••••••• 

. . .. o····· ..... ····· ..• .. .. .......• . 

: : : : : : : : : ::::::::::::::1::::::. ·:.: 

> ••• ' ••••••••••••••••••••••••• • ·'. 

• o ..................... ~ . • .......... . 

.. . ·················· ............ . 
······························ .... 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CO~SOLlDA D.~ 

l'a.p:.Jl 

13:2005000 
10:800$0)0 
5:400$000 
6:000$000 
5:400~000 
7:200SOOO 

15:000$000 
4:200$000 
4: 320$·000 
3:oooí>ooo 
6:ooosooo 

80:052~000 

2:400$000 
2: i oOS OOO 
1:800$000 
1:8008000 
t :8008000 
f:800SOOO 
8:640$000 
7:2008000 
i:800SOOO 
3:6008000 
3:600$000 
f:800S000 
1:560$000 
f:S00$000 
f: 8008000 
1:800$000 
1:800SOOO 
1:800$000 
1:440SOOO 
1:4408000 
1:440$000 
1:4-l-OSOOO 
1:680$000 
1:4403000 
5:760$000 
4:SOOSOOO 

48:ooosooo 
42 :0008000 

158:4008000 

VARIA\'Ef, 

Papel 

57 :000$000 
12:0008000 
5:000$000 
6:0008000 

TOTAL 

Consolidada 

Papel 

893: ooosooo .... . ..•.•.... 

372:300$000 
237:25\JSOOO 
45:625$000 
73:000SOOO 
38·3258000 
73:0005000 
54:7508000 
12:8758000 
16:4258000 

131:7398000 
5:840SOOO 

229:560$000 

Variavel 

Papel 

893 : ooosooo . 

i . oô1 :029$450 • . . • • • • . • . • • • • i. 061: 029Si:50 

Secção d.e Hygiene InfBntil 

1 Chefe de serviço ..• . .••• 
6 1\Iedicos inspectores de hy-

giede infantil. ....... . 
4 Enfermeiros a .• .....•.• 
i. Escl'ipturario a . •..•.... 
2 Auxiliares de escripta a. 
4 Guarda~ sanita rios a .... 
5 Serventes (salario annual), 

10;8oos 

6:/oOOS 
2:0003 
2:4008 
i:600S 
1:760~ 
a ..... 

5:4005\ •.•...••.••..•...•... . ........ o.~. 

3:2008 .•.....•.•••.....•....•..••....... 
i :OOOS ..•.. . . ..••.• . . .•.. ......• , •..•••. 
i :200S .•...•.••••.••....••.•....•..••... 

8008 .••...••.••••. • o •••••••••••••••••• 

ssos .....••••••....•••••.....•...•..•. 
i: 8003 . ' •...•.•••• . •••••.•••.•.•..•••••• 

16:200SOOO 

57:6005000 
2:6008000 
3:0008000 
1:8008000 

10: 5608000 
9:0005000 

113:7609000 •·•·· .... ···•• 
Direetoria àos Serviços Sanitarios Terrestres 

'i Dii'ector.; ... . .. ~ .... ;.. ·u:200S 
f Secretario (medico)..... 6:/oOOS 
i 2° official.. . .. .. .. .. • .. • 4: 8008 
2 3o• officiaes a........... . 3:6008 
3 Escripturarios a ........ 2:4008 
1 Porteiro ............... · 2:0008 
i Continuas a............ f :600S 
4 Servento,s (salario annual), a., .... . 

DelegBeias de Saud.e 

i o Deiegados de saude a ... 
i O Escrlpturarios a ...•••.• 
20 Auxiliares de escripta a. 
20 Guardas sanitarios a • •. • 
10 Encarregados de archivo 

a .......... ··· ·•· •··· 
50 Guardas a ..••• •. ~ •..••• 

9:600$ 
2:4008 
f : 6008 
!:7608 

1:4408 
1:2008 

&: 600J ::·:-:o~;: . ·~ c~:· ;·;.-;-.-:::-::~ ·~:·;·:-;~· ;· .-~::: --- -- T9:soõ$óO'ii 
3:2008 ••••••••• ·•••••••••••••.••••••••••• 9:6008000 
2: 1k00S .. .. • • • • • . • ... • • • • • • •• . . • • •• • • .. • • 7:2008000 
1:8008 •• ~ .••.•.• . •• ;.................... 10:8008000 
i: 2oos ••••• · •••••••.••• \ ••..•.... ; • . . • . • • . 1 o: 8008000 
i:OOOS ••.••.•. .......................... 3:000$000 

800$ . . • . . • • • . . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • 4:800$.000 
1 :soos ......... . ~........... ... .. . .. .. • .. 7:2oosooo 

4:8008 .. ' .. o . ............................ ' 

1 :200$ ..•••••• ··········· - ·············· 
800S .....•••••••••••.•••••••••••••.••. 
ssos .. ; .••••...••••..... . ..••..•.••• · •• 

720S ••••• •• •• .• ••••••• •• •.•••••••••• .• 
6008 ..••.•••.••.•••• - •••...••.••••.•.. 

73:200$000 

144:0009000 
36:0008000 
48:000SOOO 
52 :000$000 

21:0008000 
90:000$000 

392: 000SOOO •••••.••••... ~ 
MATERIAL 

Material de e;x:pediente, conc~rtos, moveis, livros, 
jorna.es, 1mpressões, ass1gnaturas de appa
relhos telephonicos e eventnacs, inclusive 
p~a as delegaein.s de sa.ude ............... .................................. . 

Despezas de prompto pagamento para o serviço 
geral •.••.................•........•..............•....•.............••... · 

Alugueres de casas pat·a as delegacias de saude ... ~ ........ .. .. . .•....... . ......... 

60.000$000 

9:0008000 
40:0008000 

113:7608000 

465-6008000 

Annaes da Camara. - Vol. XVI - Pag. 108 -3 109:000$000 •••••••••••••· Hl9: 000$000 
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Papel Papel 
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• 

,. 

/ 

. , 



, 

NATUREl.l DA DESPEZA 
LEGISLAÇÃO 

Inapeotcria dos Ssrviçoa de ProphylBiiB 

Inspectol'.. . .. . . . . .. . . . ·1 O: SOOS ;; : iO:•s Lei n . 3. 987 d~ 2 de j aneiro e decre
tos ns . 4i .354 de f 5 de setembro e 
i4:.4iOde i3de outubrode i920. 

i Sub-ins;;ce lot· . ... .. • . 
1 Adminisl.ra Jt•l' gero. I.. 
3 Administrado :·0.s de de-

!J:&OO$ 
í:20üS 

~· : 8008 .. ... . . . ..... .. ...... - ... . .. . .. .. . 
:! :·iDOS .. .•• ..• · • · • • · • · • · · · · · · • · ·' .•..•.. 

sillfct·torio . ;L • • • • • • ii:600S 
4 :8008 
3: 6008 
2:'JOOS 

2:8 '!08 , , , • • • • • • •' • • '' ' ' ' ''' ' ' '' ' • ''' • • I • 

i 2" Olflci:d ..... . ..... . 2:4008 . . ...... ... ... . .. . . . .. ..... . ... . . . 

li :J• Offieia es, a ... . . .. . J : fi OOS ...... · · · · · · · · · · · · · · · . .. ' ..... ... . 
20 E~cripturario,, a • .. . . . 
4 ,\j ii d ~n!es rll.l ,\laJ !•x:J. -

i: 200$ . ...•. .. •.. ••.. ..•.••. ..••. ..•• ... 

I'Ifc, a . ....• . .. ... ... :J : GOOS 
2:8008 

1 :soog . . . ... ... ... · · · · · · · · · · · · · · · · .- · · · · · 
i C mscl'v;J.dor tlll Museu. 
3 Dist:·i buidorcs do ser-

j :400$ .. .. ..•.......... . ....•. . . .. ..... . 

viço, :1 .. . . ...... .. . 
8 Encarregados do sc-

cçfln, a .. ........ .. . . 

:l ::3=JU8 

:! :2008 
2:800$ 
:!:-lOOíí 
:.!:OOOS 
J :üOOíí 
2:8808 

1 :6003 .. •. .. .•.. . .. .. .. .. .....• . ........ 

·1 :G008 .. •. ... •..•.. •. · • · · · • • • • · · • • · • • · • • 
10 Chefes de turrua. " · .. . 1:4008 . .. ... .... ..... . . ... . . .. . .. ...... . 

i Porteiro . ......... . . · 
1~ l'ur teiros auxiliares, a . 

j :200$ ... .. .......•...... ...•. ..• . . ... .. 
1 :OOOS .. . . . . .. ..........•....• .. ... .... · 

1 Coulinuo ... . .... ... · · 
4 hlach inist<~s, a ...... .. 

800$ . . .. .... . .. .. .. .. •. ...•• .. . ..... • . 
1 :HOS . •..• . •. .. . .•. . .. .• . ••••....•.••.. 

~ O Guardas dcsinfl!ctado
n:s de 1• clilss:J, a .. . . 2:0008 ·1 :0008 ...•• . . . .•• •.... •.... ...... . ..• . •. 

MENSALLSTAS 

80 Academicos vacin:~.tlorcs (em c ommiss:to), 
a 2:i08000 .... . .... . ..... . ...... · · · . · · · · 

30 (iuarrlas- e nf3t'IIJairos, a 220$000 . . ... . . . . 
120 Gnardas-desinf lCtadol'es de Jl• cla~se, a 

200 J8000 .. . .. . . .. . .. .. .. .... .... . . . ... . 
~no D~sinl'ec tadore,., a 1008000 . . . ..... .• ... . 

H Tclr.phoni•tas, a -1 608000 . .. • . .• . ... ....• 
400 Sc t·ventes rl e l" classe, a 1505000 ... . . .. . 
500 Se1'vcnV~s de 24 cl~sse, a H08000 . : . ••. . . 

1 Encarregado da cousct·vaç1i.o do material 
r odante, a :r;ogooo .•... . .. ... . .... . . . . . 

1 F<!itor de gara g ·, a :iii0$000 . ... . ..... . . . 
-1 Fi!~ I de rlcpnsi tu, a 300SOOO . . .... . . .... . . 
1 l:h a utrcu rs . a ::008000 .. ............... .. 

~O r:liaufT<.! urs, a 2 10SOOO ..... .. ... . ... .... . 
J Jini t:ll' do enc he i I' a, a 3')03000 .......... · .. 
:1 ,\jurlautcs u 8 f< )it 11· tl ,! ccc'JCim a 2508000. 

-l !i l:o : ilciros <Ir. ·1• cf;,s;c, a 180SOOO .... .. . . 
:JO C.idJt~iros c.le 2' cJass ·! , a Ui O,~OOO .. ... . . . 
'• Carroceiros, a -1-108000 .... . ............ . 

~2. MOÇ'l!l rle cava lhl'ic;as , a H05000 ........ . 
1 Tor.a•lo t' d :.J anunacs , a 1aOSOOO .. . . . . . . . . 
:1 Vi;; ias, a 1 ~0SOOO ... . ...... ............ . 
a Uuardas-portão, :1. 120$000 ....... . . .. . . . 

DIARISTAS 

.... ... ....... ····· ···· ··· ·· .. .. . . 

....... ... ... . .... ... . ····· ··· ··· · 

... .. .... .. ····· ·· ······ ·· · ······ · 

...... . ········· ··· ····· .···· .. ... . 

... .. ···· ····· .. .... .. ········ .. . . 

mer:hanico a i0$000 . •.••.•.•..•. . ..•......•.•.................... .. . . ...• 
1 ajuda.nte do mcch anico a 10SOOO . .. ... . . ..... . ... . . . ..... . ... .. . . .. .. .... .. . 
2. ajust,tdorcs de meclw.nica :1. OSUOU . . ...... .. ......... . .... . .... . . . . . .... . . . 
:.1 li ma dores a 8nouo. . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . . .... .. . ........ ... ... . 
1 torneit·o ;J. OSOOO . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . •.. .. . . .. .. . . ... . ....... .. ..... .. 
1 ajudante de torneiro a !i8000 ... . . ... · .•... . .. . . .. .. ...... . ..... . . .. . . ...... 
1 fc1•reiro de mechanlca a 7~000. . . . . . . . . . . . ........ .. . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . 
·1 forreiro d :! obra commum a 7SOOtl . . ... . . ...• . ... .... ... .. . .. .. .. . . . . .. . • . . . 
1 carpinteiro-encarregado a 88000 .. . ...... o ...... . ........... . . .... . ... · · ' • • • 

7 carpinteiros a 7SOOU .. . . .. . . . .... . ...........•. . ....... . . . ....•...•.•. . .•. 
i ajudante de ca t•pin tciro a :iS;jOO ... .. .. .- ......... . ........................ . 
1 mestre do ped re iro a -!O SOOU .... . .......• .. ..... . . ... . • .. .. . ....• . .... . .. . 
3 pedt•ciros a 7$000 . ... ... . ......... . . . ... ••..•.•. ... . • .•• ; •• .•...•.•••.. • . 
!.i apt·endizcs em officinas de mecha,nit;a, car-

p inteiro c bombeiro a 1.$500 . .. . ..... .. . .. ..... .. .... . ... .. ...... ....... .. . 
1 e lcc tricísta a 8$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ .. ...•• .. •....... . .. .. . . . 
1 la tori ro a 8SOOO . . . .. . . .. . .. ..•• .... •.. ..•. .... . . . .. , . .. .... ... .•. ........ 
:l bombd ros a ígooo •........ . . . • . . .... . ...... . .• . .. .. .. . .. . . ... ... .... . . •.. 

12. fop;uis tas a ISOvO ...... .. . . .... ... ...... .. ...... .. . ......... .. .... .... . .. . 
i con·ccit·o cortador de obl'a, \JSOOO .... .. • •. . ....•.... . .•..•..............• . . 
1 corrcciro-fel'rador, 78000 .. .. . . ... . . .... .. ...... ........•.. ....•. ... .. ... . 
:l correeiros-posponladorcs a OSOOO .....•........... . ....••....••. • ........... 
2 pinlot·,·s a 78000... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •. ... . • ... .•• . , .•.•......•........ . 

MATERIAL 

ConservaÇto e ac-1 n isição de material pa ra o 
serviço. m aterial r odante , desinfectallte5, 
~ustcnto, fe t'ragcns c cura ti r os de inim aes, 
combustível , lubrificantes , illuminaçã.o, as
signaturas detelephones, expediente, a>seio 
c eventuaes .• . ... ... . ...... . .. .... . . .... ..... . .•.•..••.•. . ..••.•... . ... . . 

Cus~eio e acquisiçfto de automoveis para. t odo o 
Departamento, apparelhos de desinfect;ão, 
a mbulancias, tt·ansportes de pessoal appa-
rolhos Clayton . pcneum a ticos e accessorio-; . ...•..• ..•... . ••.................• 

Custeio da Escola de enfermei ros ..•. .. . .... ... ...•......•• . • ~ .•.. ••.•.••.. . •••. 

Inspectorin de Propbylc:s:ic da Tuberculose 

1 Inspector •.•........... 
1 Assistente (inspeclor sa-

nitario) ...... ..... ... . 
i 3" oficial. .. ......... . 
2 Escripturarios , :1. • • • ••• 
i Archivista ..... . . .... .. 
2 Dactylographos , a ... . . 
1 Enfcrmeira-chel'c .... . . 
2 Conlinuos, a .. . . ..... . 
8 Guard,as sanitarks, a . . 

Ord. Gr(lt. 

10 :8oos !.i : ~oos .... .. . ~ ••• o •• o •••••••••••••••••••• 

3 :6oOS 
2:'<00S 
2:8003 
2:2-í:OS 
4 :ooos 
1 :GOOS 
-1:760$ 

2 :li03S .•.•.• . ~ •• . • . .• .•.•.•........•.••. 
i :8008 .......... . .................. . ... . 

~ ~~gg~ ::: ::.·. ·. ·. ·.:: ~: :::::.-. ·::: :::::::. ·.-.: : 
i :-120S .... .. . .•..•• ... . . . .• . • . • •.•... ... 
2 :0008 . .•• . . ... ..••• . .•.. .•. .•...•.... • . 

soos ... .. .. ....•••..•.. . •••....••... '. 
880S •.... . .....••••.......•...••..•.•. 

CONSOLIDADA 

Papel 

10:2008000 
14: 4008000 
10: 800$000 

25:200$000 
7:2008000 

32 : ,í.OOSOOO' 
!J3:6008000 

21:600$000 
. 4 :200$000 

14:4008000 

38 : -í.00$000 
'~2 : 0005000 
3 :600~000 

-:l2: 000$000 
2:400$000 

17:280$000 

120:000$000 

lrí5: GSOSOOO 

2<1.0:000$000 
í9:200$000 

2 38 :000$000 
4-:í1:600SOOO 

15:360$000 
720 :0005000 
780 :000§000 

4:200$000 
'~:2008000 
3:6008000 

10 :800SOOO 
115:2008000 

4 :2008'000 
0:0003000 

32 :400$000 
ii;i,:000$000 

. 6:7201$000 
36 : 960$000 

1.: 800$000 
5:400SOOO 
7:200$000 

2 . 859:840$000 

• 
!i.S1.0$000 
:{ :6508000 
G:aíO~OOO 
Li:8WSOOO 
:l :285~000 
·1 :825$000 
2:5~58000 
2 : 555$000 
2:\.120$000 

1í :885$000 
2:007$500 
a-: 650$ooo 
7:6653000 

2:737$500 
2 : 920SOOO 
2 : !1205000 
5: HOSOOO 

30:6603000 
3 :2858000 
2:555$000 
6:5708000 
5:11.0$000 

TOTAL 

VARIAVI!.L 

Papel 
Consolidada 

Papel 

~ . 

"''"""' .............. I 3.463:&351.1000 

1&: 200SOOO 

2 : ~00SOOO 
5 :4 005000 
7:200SOOO 
4-:2003000 
G:7208000 
6:0008000 
4: 800&000 

21: i 20SOOO 

337 : 500$000 

262 :500SOOO 
20:00080001 • 

C20:000SOOO .............. _ 

71t :O\OSOOO ............ .. 74: 04.0$000 

Pessoal contractado . ... ....... •. .... .•. ... .. .•.• ..•• •••••••••• . ••••••.•••.•••..••••••••.••• ·I 90:000$000 . 

Annaes da. Camara - Vol. XVI- Pag. i 08 - ~ 

Variavcl 

Papel 

. ;·.':-'· 
.• f · 

;( ·_1 . . . . 

620:000$000 

ORÇADA 
PARA f 920 

Pa pe l 

·'· 

VOTADA 

PAR~:l9~ 

P a pel . 
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I':\(JP.II. l'apet rJ pel IJA~J)&I 

--:- - --- ---· - ----
lttATERlAL 

PJfl ,,ugook~~··· ··· ·· ·· ·· ··········· ~~to3n~,:~:" ~' 1:.-:~e; 
Pi ti a reli~ I de l~bOt'Dtot'lo e c01imltorio, 0 

., , ,
4
,
10 

do t J {to ou.tuUro do 
192

c '' ''' ''' ·'' ''' 

~.:,~~::a~~'r;.t•Lrni~~P~~~ .. ·· ··· ············ ············.··· ............. . 
Plrlalms. ~n~ti de proj~~o. ~apas, folhe· · 

~~~St&nt~~~:"~~~~~~~~l:~~:~t:n~: :::::~:::::~:::; : _::: : ::::::::::::: :::::::::::::: 
~:! :~~~~~~~~s~(;t~~~~t~iôi hJ-~ "' ""' "'' ·'' ... ''' · .. · .... .. · .. · · ... "· · · ··.·· 

. sk~ ~ 'llodleamsntos ... : ....... . ......... . .. .... .. ..... .. ............. . ... ....... . - .. 

to•P•*d" U thoa.Uat~9h h eitZ~-tr~l 
Albc,b.Uo\ot 

Onl. 
10 :11001 
':8001 
!J :ti{K1 
2:40l•• 
4:800S 
1:&001 

"'""' x:•oo8 

GrJt. . 1 
G:•ool ... .. . . ... . ............ ....... ... . 

I l~~~ ::;~: :: : :~ : : :~ ~:: ~ ::: ::·:::·: :::: : ·~ ~ 

~;=: :::::::::::::::: :::: :::~: : : :: ::: ~: 
I:OOOl .... ..... ................... ... .. . 
1:2003 .. ......... .... ...... .......... t •• 

2:41108 ....... : ....... . .. .......... . .... . 

IG:!00$000 
7:2oosooo 
li: 4005000 
1 :!001000 

··::=; 
3:000$00 

.12:00!iS4lob 

_24:000SOOO 

1':11001 ........... .. .. .................. li:OOOJO(lO 

00:0001000 

"''-
ao:ooosooo 
L\)~ l)C.()SlK>O 

óOO:WI)IOOO 

00 :000100< 

m:oo<sooo ...... 

U!):OOOfOO .. : .. .. .. ... .. ::tli:~0!)$000 . 
· ll'a!Mlll~ objooto~ ·dê G~J~Ild!Gnte, anlgnl tUr.ll9 . · , 

oo·appal·alhOI telaphoolcos,Uvrc.•, ]ornr~oB, .J 

~:~:;~~=!~~~g~~~~~oJo~~~~= ··.·························· ····•· L ••• •••••• ••• ; !1':0001000 

::~dad~~::Ot:~~sra':~ . . . . . ~.- i . 
l rll!lpeetot l:t . .... , ........ . ..... .. ........ , , .. . .... ...... ... .... ... ... .. ,, .... , .... .. . , ... • 30:00QSOOO 

Ofipesa de prompto pllgameoto . . .. , . , . .. . ... ...... ....... _...... .... .... . ... . . .. ............. .. i!ROOSOOO 
15:800!000 ........ , ...... 

Ord. 'Gnu. 
t Cboro do OOl'V1~ "da le.l«l o 

I a.~~~~;;;;~ ::: ::: n= ~;:: :::::::::::::::::::::::::::::::::: . ~u~= 
8 AoJi1l3.rM da labon.toclo, 

..... . :.... ... .. .... .. 1:'-001 I :IG!ll .... .... .. . ............... ..... : . 1!0:400!000 
L U.Ctjptuaarlo.:... . . ... . . 2:woa: i:200tl , .......... ...... . ...... .... . . . ... ·.. 3: ~001000 
2 Se-rventes (aal.arloa.Lmu!l\}• . ....... ,............. 1:8001 .......... .. .. . .... .......... ..... 3:6001000 

·87;!:011$000 ••• • •••• 07:200Íooo 

~ (1u ardas fisc&e l a ~OI m&ll&\es •• ••• •• ••• , .. .. ............ , ............. ... . , . 
i &.tYOht4' ã f. IOI Jn0011CI ..... ... ... .. , ,,. · •.•• -•, ..... ........... . ... , .... j , , .. . , ..... , ·• · • 

MATERIAl! 

Para allapbçlo i.IG um dos paYittumtm do o·IJficlv 
d.• ac.wal ú1~ria (te lc·l t.B a \11'1 IM'\bor~ 
torio d~ LaetletniOt e ~'tA tldtllllÇiO. • .. •••••• , • • , ••• •• , ... .. ... , •• , ........ \ ....... . 

RJ.pedlento, r~cuvos. ~Pflaretboa a atoeaiiOri()(!, 
t!!ign~Jtur.t do· a pp:ll'l.llho!t ~l~phonlcos e 
eve!.ntuae~ .. ... .. ... .... ... ~ .... .•......• • • ... . ..... ... .. . .... , ... . , . . ..... .... ....... . . . 

De.lpct!s de prompto paga monto.. . . . • • • •••••••••••. •• ••• .•••.••..•••. •.• •.•••• .. .•.••. 

·t Ctleta do se~vf~ da 
• C&rnes Ven163 • •• •• 

t lle.1ieo encan-qado 
dt. direcçi:lO (\o _... 

S:StOOSCKIO 4: t.ti0Sf'IOO ... ...... .. .. ........ . . . . . . ...... . ti!!ÔO~ 

~~o unit:o,ti() no 
lt\abdourodo ~anta s:oomwoo 4- :~00.$()00 .. , . ...... .. , .. , .. ........ .. , . . .. . i 2: 0ousmJ(J 
erul.. • . .. .. .... .. &;eGI$CiGEi 3 :3335!~~ ... . " ..... .. , " ... .-. ,", .... ' .... 10~ 000~00-'> 

~ ~:ir=~~:· to OOJSOOO tas, a. . .......... .. e: C.~S:Ae6 J :U,JIJl!t- . ............ .... .... ..... .. . .. . .. 

2 AuxlhaL'OII- t10 micKs· T 2'0S 
t 3,c~~~~!r.~~ ~: :::~:: ;;~~~:~ ~ ~~r,g~~ :::::::::·::::::::::::::: :::: ::: :: ~;,oo,~ 
• Votadnari.,, ....... 4:8001000 •:•oosooo . ....... ................... : .. .... __ lt_:wo_s_oo_~ 

Con.\I'ii-Ohd~ t 
~ Vctor in!lrkls tL 600~ l!H.)lJ.!f.PS, · • · · •• • • • • • • • · • · • • 

.. ............................ ..... .. 

~A.T.RRIAL 

)IOYcls, nm1Grl~l, Jornaat:. l1Yf'O"• acqulsl;ot,-'1' Jl~ . 
l'eacti,·we ,do i\p~at·cllln!, "~~~t~:S: 

~~B~t;;;;;:z~r.:::::: :: :: :::: : :::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::: 
Aun.._u d• Camau- Vol . X''l - rOl!. i Oi - ; 

6-;004~ 
l ;IIQOJJ]OO 

7:SOOJOOO 

lG:!!.OO:iOOO 
1:800~0(10 

---;:~ 
&8~000$000 • • • •••••• •• • , •• 

10:0001003 
<:
{ :BOOJOOO 

il :80t:ISil00 .. .... . . ... .. . 

~~o:~SOOO 

113 :1100fíiOC 
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Lttbcn.to1•lo lltomo.tolog!o) 

Ot•d. 
I l.}irt't'lliL'., ... .. .. •" •• • 

~ r~hirnkO!\ choto:>~. n.., ... 
4- Gllimi(;O., auxlliitres , ~ •.• 
1 ?!Iit.l~~opiiJt3. ch<tfe . ....• 

l ~;~;:;.~s~~~~!La~~!~~~ ·d~ 
l (l ~ll~~~~~-~;~_::::'~:-:~~:: 
l L7.serirtiH';ll'io .•••.• • •.. 
2 Atl~>ilia.r(:~ cl o ('SCl'i[l t ll1 11. 
I Po r teiro ............... ·• 
i Con tirJ IH,I,,,,,,,,,,, , ,, 0 

4 Sorventos (salario alJ· 
nuaJ, n .•••• • · ••••• 

8o8()()$ r.:~~ Lei n. ~ .CJ-8'1 tln 2-'de. jaHeit•o G Th><'A"· 
' m,, 4. 3ri4- dO {;I oi U ~olcm bJ.·l) C: 

f {.,liiOdC 13dC!-OUlllbl-0 rkl 1'd~l.l .. 

l:OOOS ····•••••• ·••• 0 "' ••• .... ••o•••··O 

~~:;~ :::::::::::::::::::::::::::: .. ... . 
2: ~~DS: •..• 

UOOI ··•·· .. ....................... .. . 
I :BODS ···· ·· · ···••o•········· 
1:2.1lUU····· ······ •• · · ·· • ••••••·····"' 0 

llUIJS·········••·•·· · ·· •··············· · 
1:1}008 ·•· · ········ • • · · ·· • ·••••••········ 
~OJS . ·• · .. . -- o .. ••• ... .. . . • .... 

<:ioos ...... . .......... .... .. .. .. 

t-3:Wo:l~orm 

43:ililO:J.OOD 
3\l:OOOSDOO 
:10;800JOOO 
0:()00$000 

3:&ooSOOo
ti:-W<JSOOO 
3 :llOOSMtl 
~:&DtJ~ijl)l) 
3:0-atJSOOü 
2:-t<w~mm 

7oiOO!OOO 

-t3 ~:~o-osoc-o •• • .. . • • • . . • . . i39~EOOJ{IOO 

Cootl'll-ClO~ : 

20' Euuiado!'i!SO a llOOS rOOn~O.(!~~ 
1\.fA'.í'EiUA.L 

. , ...•... · •.. ·. ··••o ••• ,,,,,,.,, •••• • ••. •••••·• !4-1- :0rtOSOOO 

H);pc~~~~~t\id~~-:9Wr~~~ ~v:~~~~ãt~~:j:~~ ::~ 
ptu·clho.~ lelaj)honico.;. ... . ..... · .... . . .. . ......... .. ......... • , •. • • • • .••••••••••••.•••. , 

r'gtl;t, g.u1 A1oottictc11Hia ln~tallar,~a elec~ric.1s 
etc.. .. ................................. ········••·•••.••• .. •••··•····• 

:ua.t~t1al, mo,·oi~, ~o'nr..cr t o.'3. :.o. llmt11ncl.as r-.bimi-
c,lll1 olpj):~.relhos, nteniitiM-!=! , a\'ontuac~ ••••. •. •• • • • • • • ••• • •• , •• ·• · · •.. ••.· •· .•.• , , •... , ... 

8~;~~.zd! ~~~;t~~~~ /n~gi~~~~i~~~ 'dO -~~Li;.~t.; . . . . . •..... -•.••. ' .. 
~~~~oJ~t~:;~~~u~.i~~~~l: _oonflH'•M a~ 6XIgen~ 

tmbarato11.~ ~ :ElaehriQ1og1~c 

oro. 
1 Di t'ootol'. .. .. • tt :sons 
l ChClrCl dOJa~ryi~o .... ;..... a :(IOQS 
~ Assi~1Gnte;;; , a. .••..• , ... , _a: oiOUS 

'-
1':n~d1i~i~w.\':'~~~~-~t~?. -~~ i :440S 

t ;,e om~ht .......... ,.... 3:Gnos 

fii'D.t. 
i:4.00~ • •• , .... . . : • ...... _ .•• ' ...... . .... . 
4: 000~ .......... .. ... - .. . . ' ........... .. 
l :~ttl)S ....... .. .............. ' •..• •I' ••• 

?20S ................................. . 
1:8!10& ....... 0•·········· ............... . 

2 Hstlrlpttll'a'!'loe,·· .• '1....... 2:4Jtll3 
1 Blbllo~h~c.ria a-t-clul'i3~1\ . 2 ;800S 
1 Zela dO!' ................ ,, ~:O[)rJS 

l ~~;~~~~~ 'a'd . ;_; {~~~~-~Jri i :Míl8 
;uutu.al), a ............... . 

~ BeJ'I'Cllli05 Ue 2• (.!!!t.llu·io 
annu:al), ~-· .••. . ; •. , , , • , , , , , . , . 

1:.2009 ................................. . 
1:-l.OOS ...... o ..... .. . .. .. . , . 

! : U()OS .. ··· .. ..... o .... , ............... . 

.. BWS ·············· ··· · ··············· 
2:!a0DS·•••·•"'""' " '' ' ·'·•· · ··········• 

! ~ soos ............ .. ........ . 

-I.J:lWOSOOO 
i2.: 000SOOO 
48oOOOSóOO 

4 :3!0SOW 
li:4.00i0UO 
'I::WOSOOO 
-L OOO~OOO 
3:0nOSMO 
~:60080()0 

UOO!OM 

~ :OOOJOOO 

w:ooo.so~o 

5:000$000 

.3& Oi>OSOO[} 
-l:SOOSOOO 

!!O:ffllOSOOU 

102:'tlUUSO\JO 

,M.A'l'EIU.AL 
HS ;,.0$01"' ........ · !!S r320JIX)Q 

J.\vros. Dbjecto! do c~p-3dirmte, lp:'l.trumenlos, 
apparelho~ e matari:le", bin l(\jrn. :L"""ig:na
tul'n ,!~:- \,eluphorto.'J1 a.ssoio Cl evéniUM:J .• • . .6,0 :000,000 ··••.•••••··••· 

J birm:~ lor ............ : 
1 Socrcta:rio ., ~·,,.,,.,, .. 
t 20 0ffiol.:t.l. ............. . 
t A_lntl:~ui.(HlO almnxardu,. 
2 .Escr1Jllu.•o.,dos1 !L ...... . 
2 Dactylogrô!phu•, ;,, • • .... 
1 Ctmtluno, ;~, ,,,~ ······~· 
2 Stt'V"tmW~(sil!.P.I'mtmtH14 1, · 

"······· ... 

0<-d. 
lil!200;j: 
6 :-I.OO.S 
4: &UO$ 
J: 600S 
~HOO~ 
!2. :401"JS 
t: 60[J' 

Grat. 
~ : f.OOí\ . . . . . •. . . .....••..•.. •·, .. , .. 
3o200i ........ c ............ .. ...... , 
~ :~00· ...................... . . -. 
<:aoos ...................... .. .. . 
1:200$ ......... ····-
!: UOS 

'""l 

~ : 400:S ....... .. ..... . ..... . 
~ ~:!00~ .. ' .. . 

:~: :"oo:. ........... . ...... . 
f : &OD~ . 
:L2fr[J~ " ; o oo o lo 1 to 11 f OI O tO""., < • " " o 

i :0[)0~ .•.. 
aoos .. 

1::5-00,li •• 
i:•HOS 
J;OOOS .... •. •.• , ,,,, . .. ... ,,,,,,. , .. , .. 
I :~-\OS •..... •.. • .... •.. • .. o·. 
J:20íli ...... . ..... .. . .. .. ..... . . , .... .. 

CJ(iHS .•.. ··• · • • • ·•··• · •· • ·•o·• · . 
l:~(HlS , ...... .... , .. . , .. .. . , .. , 

l :-~OOS : . ..•.. o : , , .. . .. . .. , ••••• o •• 

1:00(1$ , ,- .. . ..... . .. .. ........ o• I Oo OOOOOO 

ROOS ••• , ••. • •• , ••• , • • • • •••• ,, , , , • , , • 
J;.aos 
-t :!!:DOS ..... .. . 

t !J :SOOSlXXI 
9:1100~ 
7::?.~(1SOOO 
~ ,~oosooo 
7 !~~00SOtUl 

ll ;12GIJOOO 
~ : 4.00!\0{Xl 

l:tloo;;:ooo 

Gl :~:til$ 1ll1.1l 

lõ: !OOSIIOO 
!>7:Ci()(•Sfl4l4l 

7 ;2()[1~{1 

IJ.: XOil$01'11) 
7:200SO{![} 

\l;OOOSOOO 
~:400$04JIJ 
·l;-!i00$000 

~-1-: !:iOOSO()~ 
ü:msrn.w 

'-! HI2t'fS1)()0 
7;~SOI)Il 

.~ 1: ~!iOSnM 
lil: SOOStJill) 

·12: ()()(J ~()OIJ 

9:~S~10 
.6,: 220$01){1 

7~'!00SOOIJ 

:m;~Rio~l~~ 
·J:JS[lf'i(J(W 

~~~~~=~ -.-1 
Jo.;;:.uwsoc.ooj 

"''"'&><»! 
1l){l :ti{M)~\)00-

7;~0LI$C001 
t •t-:oi-OCISOOG 

•. 

iO;QUliSLIDO 



NATUREZA DA DESPEZA LEGISLAÇÃO 
CONSOLIDADA V.ARIAVEL 

Papel 

TOTAL 

------------~-------
Consolidada 

Papel 

ORÇADA 
PARA 192i 

Papel 

VOTADA 
PARA :1.920 

Papel 

2 Interpretes, a .......... . 
----------------~-----------__;__ -----~------1-----1--B-o. ______ , ____ _ 

4:400$ 2:200$ Lei n. 3.187, de 2 dejaneiro, edecs. 

u Guardas sanitarios marí-

ns. 14.354 de 15 de setembro e 
I :1.4 410 de 13 de outubro de 1920 .. 

timos, a . ... . . .. .. . ... . 
J Continuo . .•............ 
2 Se1 ve.ntes (salario annual), 

2:000$ 
1:600$ 

:1:000$ .•..•....•..•..• . .. .. ..•.•........ 
800$ .....• ,··, ...•...•.............••... 

a ............. . ............ . 1:8008 .......•....•...........•......... 

MATERIAL , . 
. \Juguel de casa .. ........................... . 
Installações, moveis e objectos de expeoiente .. . 

........................... ······· 

..................................... 
Despezas de prompto pagamento e eventuaes .........••...•....................... 
Acquisições de material fluctuante para as inspe-

ctorias dos portos ....................... . ... ·······························o Com bu~t vel, obras e concertos, custeio e con-
servação .. . .....•.........• . ....... ... • 

Desinfectantes e utensilios para desinfecções . . .. 
.... .. ................. o •• o ••••• · ••• • 

13:2008000 

18:000$000 
2:400$000 

3:600$000 

175:800$000 • .. • .. .. .... ~ 

i5 wosooo 
20 0~8000 
3 0008000 

200:0008000 

400:0008000 
40:0008000 

6:1.9:7408000 

Inspectorias de Saúde dos Portos dos Estados 678:iOOSOOO ............ .. 

i• CLASSE 

G Inspectflres de saúde, a .. 
~ ~ ~judantes, a ..... , .... . 
(i .,ecreta rws, a .......... . 
u Escripturarios-archivistas, 

a ........•............ 
18 Guardas sanitarios, a .... 

6:4008 
4:800$ 
2:800$ 

2:000$ 
1:200$ 

3:2008 .•.•......••...•. .. ....•.....•..•. 
2: 400S ...•...•.....•••.... . ...... · · • • · · · 
1 :4oos ••..•.•••.... , •........•.....••.. 

1:0008 ..............•..............•.... 
6008 •.......•..•.......... ' ....•.•.•.• 

!~, j[estres de lancha a 9$000 diarios ........•. 
Machinistas de lancha a 98000 diarios. _ .... 

': Foguistas de lancha a 6SOOO diarws .....•.. 
Ma.l'i• ·heiros de lancha a tiSOOO ..••..•.•.•.. 
pesinfectadores a 68000 diarios . .. . . . . . . ..• 
\ 

2• CLAS,SE 

7 Inspectores de saúde, á. .. 
, Ajuda11tes, a ......... .. 
·; Escripturarws-arct:i vistas, 

5:200$ 
3:600S 

2:5008 .•.•.....•..•.•.... . ............. 
i: 800$ ....•......•...........•....••.•.. 

a ............ . 
:~! ~uarctas sanita:·ios ..... . 

2:000$ 
f :2008 

i:OOO$ ............................... . 
6008 ..•.....•..•..•.•• .•. ...••.•..•.• 

7 Ytestres de lanchas a 9$000 diarias ........ . 
-; : !achin.i:stas de lanchas a 98000 diarios .... . . 
:; Fogui'Stas de lanchas a 6$000 diarios ....... . 

• O O. O O O O o o O 0 o 0 • O • • 0 O I O O 0 O •• 0 I o .. O O . 
2'.· Jiari.nheiros de lancha a 4$000 dtarios ..... . 

3a CLASSE 

t.i lnspBctores de saude, a.. 4:0008 2:0008 .. . ............... .. ............. . 
5 Ajudantes, a.. .. .. .. . . .. 3: 2008 i : 6008 .... . ....... ... . ................. . 
5 Escripturarios-archivistas, 

d...................... 2:000$ :1.:0008 ............................... .. 
iO Guardas sanitarios, a... f:200S 6008 ................................. . 

5 Mestres de lanchas a 9$000 diarios ................... ·' · ..................... . 
5 Macllinistas de lanchas a 9$000 diarios ...................... . .... . ........... . 
2 F"guistas de lanchas a 6$000 dia rios ...•....•... . ....•............•.•......•.• 

20 Marinheiros de lanchas a 38000 diarios. . . . . . . ...........................•. .. .. 

Delegacias de Saude Maritimas 

57:5008000 
93:6008000 
25:2008000 

18:0008000 
32:400$U00 

226:8008000 

45.990$000 
45:9908000 
17:52ll$0UO 

122:64:!8000 
30 :660$000 

252:8008000 •••..•..•••.•. 

54:600$000 
37:800$000 

21:0008000 
37:8008000 

f5f:200SOOO 

22:995$000 
22:9958000 
6:5708••00 

35:040$000 

87: 600$000 ............. . 

30:000$000 
24:0005000 

15:0008000 
i8:0008000 

87:0008000 

16:4258•100 
16:4258000 
4:3808000 

2i:9008000 

59:1308000 ............. . 

3 Delegados de saude, a .. . 
3 Guardas sanitarios, a .. . 

3 = 2008 i :6008 . • .. • .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • f:~ zgg~~g~ 
i :20U$ 6008 • , . • . • • . . . ..••••. . ..... · · · · · · • • 

i9:8008000 

3 Machinis'as de lanchas a 9$000 diarios ..... . ············ ... ····· .............. . 
4 Patrões de lanchas a 6$JOO diaf'ios . .. ...... . ... ........................ . 
6 Marinheiros de lanchas 11. 3$5UO d1arios ....•• 

9:8558rJOO 
6:57080rJO 
7:6658000 .... ······························1------1 

MATERIAL 

Expediente, asseiÓ, desinfectantes, custeio e con- ... 
servaça.o dOS tr·ansporte·s- · ma.n:ttmo~l 't'f-d·os- ·-·- · -·- · · 
bospitaes de isolament() _nos Estados e deape-
zas eventuaes das inspectorias de :I. a, 2• e a• 

• 
classes e delegacias de saúde maritimas •... · ••....•.....•• ; .. · • · · · · · · · · · • · · • • • 

Aluguel de casas para as ínspector.às ........................... · .,. · · · · · · .. · · · .. · 

24:090$000 ............ .. 

7' 
··········· ... 250:000$000 

35:0008000 

489:6008000 

238:8005000 

:l46:f30SOOO 

.}3:890$000 

286:0008000 ••. ,' .•.•.. 
· ·Hospital Paula Candl.do .. 

1 i:>irector .. · •••..•.•. · 
i Vice-Direetor ...... . 
1 Pharmaceutico .... · . 

Ord. 
8:8008000 
7:2008000 
4:0008000 

Grat. 
4:400$000 ................•.......•.•...... 
3 6008000 ..•.•.. •,• ......................... . 
2:000$000 •••••••.•.•••••.•....•.••.•••.•••• 

' 

13:200$000 
10:800$000 
5:000$000 

1- Ajudante de a,lmoxa-
rifado .•• •• · • • • · · · · 

i ao official .......... . 
3:6008000 
3:6008000 
2:400SOOO 
3:200$000 
2:8808000 
2:0008000 

i:8008000 .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .... .. . .. .. .. ~;zgg~ggg 
1 : 8008000 ..... ' . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. • 7:200$000 

2 Escripturartos ......• 
1 Interprete •. , ......• 
f Machimsta ......... • 
i Porteiro ..• •·•••···• 

1 :200$000 • .. • . . .. . • .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. 4:8008000 
i:5008000 ... .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. .... .. .. .. 4:2208000 
1 :4~08000 . . . • •.. . . . . • . . . • . . . . . . . • • • • . . • . . . . . o $000 
1:0008000 •••.•........ ···•··· ··· ·······•· ·• __ 3_=0_ 0 __ 

1 

i Auxiiiar de pbarmacia a........ i50$000 ••.•• . • · · • · · • • • • · • • · • · · • • • • • • · • • • • · 
f Praticante de pharmacia a..... :1.208000 • . • · · · · · • · • · · • • · · · · • • · · • · • • · · · • · · · 120$000 •.......•....•.••..•.•...•• . •..•.• 
2 Internos a .........•..... ·...... 200~000 ...... . (. .... .... . · ' .......•...•..• 
:1. Enfermeiro mór a............. "' 
A Ett"ermeiro de 1 a classe a..... . • :l808000 ...........................•...... 
~ "' :1.50SOOO ·: • · · · · · · • · · · • • · · • .. ' ' ~ Enfermeiros de 2• classe a...... 

1508000 
.. · · · · · · "" ..................... . 

3 Enfermeiras a................. 150"000 ......... . ...................... . 
d . u • ..•....••.••. i Pe retro. . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . 150$000 . . .......••.•••.••••.. 

1 Cozinheiro a ..•. ·······-······· 1308000 • · • · · • · • • • • • • .•.................. · 
i AJudante de co~inheiro a •... ·•· i'Ocooo • • • · · · · • · · · ·: ... . .....•.. . .. ..... · 
i Auxiliar de cosmha a •.••• • · • · • ~ "' · · · · · · · · · · · · 

Annaes da Camara. -- Vol. XVI- Pag. i08 - 7 

60:i208000 

f:800$800 
:J.:UOSO(}(J 
2:880$000 
2:400$0QO 
2:itiO!l000 
7:2008000 
5:~00$000 
:1.:800$000 
:1.:8008000 
!:5508000 
1:32U8000 

678:1008000 

' ., 
. f 

286:0008000 . 
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* Gti.e.. ·da. a. ...•..•.•.•.... . . . ... 

t Cs.rplnt.etro a . .... ~ ...... , .... . 
9 1And0h·.u a .............•.... 
t fosut.ta a ............ , ...... . 
f Dl!lpcu~lro &.. • • • • • • • • • . • ... . 
! Jordlnolro a .. . . ............. 00 

~ «~~J~~o:~·::~·:::::::::::::: 

20U,JDOO Lei n. 3.987, de 9 d~ j (l.tWJ)rtt& DP.ei'J. 
n:.. H1.3:i4-, do Hi do setclllbro e 

. !UlQ, do 13 do ou t, de 11!!10 .. oo• 

I!O!OOO .. •oooo. oooo• oooooo oo•oooooo• ..... 

mm~::::::::::: ::::::::::::::::::::::: 
s.wsooo ......... .. . 00.00 .. .. , .. ......... . 

180$000 00 00 •• o ... o ... 00 .. .... 00 .. ..... .. o 

1203()00 ooOO ...... 00 0000 00 00 00 00 .. 00 .. 00 .. 

1001000 o ...... 0000 ...... o ... 0000 oooo .... o 

70$000 00000 0 00 .... . ........ .. .... 00000 .. 

COK!OLUU.O,I. 

Papel 

2:'<JQ6000 
I :8~08000. 
3:6006000 
I :80.0$000 
I :8001000 
1: 80050110 
2:160f000 
l:320~000 

!,:.OoiOOO · 
10:0801000 

"-AillY.tL 

Papel . 
Con!1.0iidadil· \':sr~vel 

P•pel Papel 

f):! &t·ren~ll do 1• clliMB a. ...... •.• 
U: Servente !I do ! • eiaao. a • ......• 

72:G70JOOO .. oo ........ oo U2:6\IO$OO~ 
MATERIAL 

Allcaenl.aç6o do ~Fo;~.l. .....................•....... ,, . •• ..•.. ······•·•·····~ ...... ..... , ..• '3~037!~ 

~~~';.~)!:;~à:::::::::::::::::::::::::::::::::::: : ::·::::::::::::::: : ::: : ::: : :::::: .: :n.::: 
1tliPil.orial clinico ............................. ,~······· .. · · ·· ,· ·········~ ..... . .. ,, . ........... ?:lOOJOOO 

&~~~,=~:~~=:~=.~l·;·~~:~ :::::::~: ::::::::::::::::::::~:::~::::::::: :::::::::::::·: :~= 
=~~=~:~~~:::~:::-;::::~:::::::: :::::~::::::::::::::::: : ::::::::·:: :::::~:::::::: i~~Er~ 
&e:l~:oll'~g~v;;'~~~~.~::: : :::::::: : ::::: : : :~.: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: ::.:,:: :·: ::1--2_::00_28_=--1 

. IAII&rolo 4& Ilha !Irado 

I lllreotor (em comm!OÍIID)oo .. , ... , 

t Pharroaeuutico ......... . · -i;eteO' 

: :J~~~~.~. ~~~.~~~~~~~: ~~~~~ 
t M.acblni•h· ..... , .. . .. . . i. ~asos 
1 Porteiro ...... 00. 00 .. 00 . 2:óUoS 

~ ~~~u~;a~pt;~t·~~d~::- ~:::::: 
f Ch6!B ~ iurm~· a . •. , .. , .. . ... . 
~ l'l~inft!.aladore,. íi ............. , 
1 Hn(tJrrualro a . •••••...• . .•...•. 
t Ou:~.rd' do alrnourifado a. .. . .. , 
i Co!ln!Hd~·o a . ......... . . ." ••. •. • 
t Padeiro a •. • : .....•.•••. •.. •.. 

2~ L~~:.~.o•::::::.:::::::::: :: : 

~:800. oo ....... ooooo•oooo o ..... 00 ....... 

ngg: :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
1, 8008 .......... oooooooo•••ooOOo•oo Oooo. 

n~g~ ::::::::::::::::::::::::::::::::;: . 
3COjOOO , ~, •• , , • , , , , , o •• . , ••• ,, o o,, , • o,,. o 
2~0$000 ............ ....... . ........... 000 

2~$000 OOooOo oooo o . ........... ooooo• ... . . 

12.11000 . . 00 Oo ooo ••••• o ooO OOoo , •OO OO • 000 •• 

23Si000 00 00 00 .. 00 o .. ...... 00 ......... o • o • o 

22!;1000 oO oOOOoo 00 000000 • oooooooo ooo • ..... 

2!t!OOO .. .. oooo • • • , . , oo .... : . . .. oo ·•oooo. 

· 'l~jOOO r o .••.• . , ., • . . o. •,,., o,,,,,,,,.,,., 
1&&1000 000000 o •• o .. 00 00 o. o •• o .. .. o .. o o o •• 

1206000 .. 00 o . .. 00 00 •• o o o ......... 00 00 .... 

An~ucs dol camara- Vol. XVI - I'~· 108 - 8 

4 : 800SOOO 
6:000~000 
uoosooo 
!:tOOJ()OO 

t~gr: 
2~:~20$000 

3:000~000 a,ooosooo 
8:000!000 u, • .,o,ooo 
•:7001000 
2:7»0JOOO 
2:7001000 
2:7001000 
2: 160,000 

18:>001000 

Ül9:3351000 oooO o • oooooo o • tO!l,a31l000 

~IL700f000 ............. • 

c•O.\OA 
, ,. .... i\121 

P•pul P•pel 



!'iA'!'UREZA ll.l l >l'SJ>E~A - --------·- ·· ... . 
I 

CO:'ISOI!LIA DA 

Papel l':qd 

CO:'!SOJ ,JnAllA. 

l'apcl 

V A RI.\ VEL 

l'ap r! l 

TOTAL 

~-------------- 1 
(J):'\ .-:t)l.lllADA I 

ORÇADA 

I 
VOTADA 

!'ARA i \J2! !'ARA 1920 
- - .. 

Papnl i l'apel I l'apel I 'aJ .Cl . 

VAI\LIVEL 

--- -------------- ---1---- .I ----- ----- ------- ------ ---- I ---- - ------- - ---

. . . . ' . :lv[A ~E RIA L I 
.·L ·Jtt.amvuto, c ,.!Jeta~ ...... . .. . . . .. . ........ . . . . . .. . . . . 
._l<ecto de c ' pe lienw, illunli " a.ç;lú c despczas1 . 

0\'enlll<lll~ ......... . . . • . .. . .. . . . ... ... ... . . ; . . .. . . . 

~·irectoria de Sanao.mento e Prophyle.~ia Rural 

·i o;l'ector ..... . .. . ..... . 
1 :3ecre tal'io .... . . ... . . : . . 
1 2° Ollicial. . . . . . . . . . . 
2 3"' Offieiaes, a. . . . . . ... 
J Escripturaeio~, <t •••••• 
1 ,\juclallte a\moxal'ire . . . . 
-) 0'-lctylograp\los , a ..... . 
-1 i'orr.eit·o . . . .. .... .. .. . 
1 Continuo, a . .......... . 
3 Serventes (salario an-

13:2tlOS 
ü:400S 
·J,:SODS 
3:600$ 
2:400S 
3:1iOOS 
2 :240S 
2:0001:1 
i:GOOS 

nual) .•.......... • . ... . . .. . . . . . 

MATERI AL 

6:600S .. ...... .. . 
3:2005 • .. .. •. . .. . 
2:4008 ... ... ...... . 
1 :800$, ........ . .. 
1 ::WOS ... .. ..... . 
·i :HOOS •• . • . •.. . • 
1 :-l20:l ... . .. . .. .. 
i :OOOS ........ . 

800:5 .. ........ . 

i :SOüS 

:•íaterial de expediente, jorn::tes ::tssignaturas ,Jc 
a pparelhos telephonicos, concertos, moveis, 
utensílio~ e cvent11aes p~ra o sm·viço gorai. ....... . . . • 

.lluguel de casa ....... .. ...... ...... · .... .... . . . . . .... . 
:111 pressos de propa~anda, folms, appai'Oihos de 

projecçã.o, chapa.s par" os mesmos e acces-
sorios .... .. ........ . . ... . ....... . ..... . ... . •.• ... •• 

: · <~ :> pczas de _prompto p· ·,g <~ mento .... ... . .. . ..• . . •.. .. . ..• • 
i 'ara. contin11açfw dos serviços de saneamento e 

prophylaxia rural a que se refore o al't. 3° 
do clecr. n. 3 . ·JSI, :!e 2 de janeiro uc ·1 \!20, 

···· ·· ··· ·· ' 

19:8008000 
~:600$000 
7:200$000 

10:8008000 
10 :800$000 
5>WO~NOO 
6:7:}0SOOO 
~:000$000 
2:-í-OOSOOO 

10:0003000 

10$000:000 

~i): ooosooo . . • . . • • • • . • • . 

81:120SOOO ··· ··· · · ·· • 81:120$000 

...... · ..... 
30:000SOOO 
1'2:0008000 

20: ooosoo·o 
ü:000$000 

emq nanto não rl ;spuzc;· de r.:Jcursos suffi- I 
cientes o fttnrlr-. espceia 1 rie q t:e tL"I· tam as I 
Je ttra s A' B, C, n, e t:: tio art . u do citado I . 
decreto e despezas do art. 1.1 04, 1io deereco 
14 .35>, de Li de setembro de 1920 .. • .... ... . . •. . : . . . ... . .. .. . . . 500:000$000 

5G8:000SOOO • .•• .•... •• • •• . 

Snbvençõe~ : 

.-10 Hospi tal de N. S. clits Dôres, Sanat'lrio tle 
Tubercu!os0s de Cascadura , para occorrer 
ú. metade do custeio annual como' forem 
apuradas as contas bimestealmente .. . . ... . ...•• . ..• . . 

i'ara CO!').tinuação dos se1'viços de postos antí
ophidicos em Goyaz, Ma tto-Grosso e Para
llyhaJ; contactadõs com o -Instituto Vital 
Bral!ll, e installação e eustdo de u1n posto 
n o i'ofaranh[LO .. •.••. . . .- .. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . • . •••••• . 

Auxilio á. Liga Contra a Tubercdr·se no Rio de 
Janeiro, .. .. .. . .... . .. . .. .. ..... ..... . . • .•• .• •. .• • • 

.. • . "("' ... . 165 ooos.ooo 

l' "'--
' I 

···· ~ · · · •. • 53:000SOOO 

. • . . . • • • . . . 20: ooosooo· .. .. ... . . . ... . 

, , 

2o:oóosooo 

,-

: 

I . 
• 

568:000$000 

238:000$000 
, _ ____ ------- --- - --1-,----- -1------- ---- - - ---- - -

1 9.043:302$50015.906:6MSHO H- .960:920S950 3. ·147:531$787 S.!H4 :45iS335' 3.129:2148703 
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Ns. 37 e 3S 
A' verba 21": 
Na sub-1·ubrca « Delegacias de Sa.ude », accresceote-.!'o: c 

Camoni.m :~~,., 

Ns. 39 c 40 

A' verba 21• - DepartamcntÓ; NaL:iona! de ~aur.íc Publica. 
ac-crescente-8e: 

«sendo as seguintes as insped.orias :de ~audc ue vot"Los de· 
1• classe: Manáos, Belém, li'orlale.za, Redfe- S ~ Salvador. 
-santos e Rio Grande do .Suh. 

N •. ·41 

-A' verba 21 .. - i\Ia ter ial - rlo Depa!'la!nento da f'aud~ 
Pública ; 

Augmentada de 54 :UOO$, .para fornecimento de fardamento. 
a 000 :Serventes, a 60'$ ,.<t.da unt. 

N.· 42 

A' verba 21"'- Depois da~ palavras ~ DI:lpartamento Na
dona! de Sauiie Publica~. accreseentam-se as seguintes;. «de 
accôrdo com os · rlecretos D.ii. i 4'. 354, -de 1 => de setembro e 
H.471 , de ·11 de novembro de 1920. '>. 

N. 43 

A' verna 21• - Hospital S. Sebasti~o: 
. Onde diz: « teleph one para o director, diga-se « telephonc 

para o dírector e sub-directol' do hospital »"': 
Da verba « Eventuaes », tire-se a importancia prctisa.. 

N. H 

A' verba 23" - Subven\~ões a Institutos tie Ensino·: 
Supprima-se o credito ·ele L200 :000$, destinado ao « au

gmento do edifício da. Escola Polytechnica. c transfereooia. 
etc .». 

N.· 45 

A' verba 23• «.Subven9ões a Institutos de Ensino Offic!al », 
accrescente-se, onde convier: 50:000$ parâ a insta!Iaçã9 tia. 
clin.ica. de oto-rb~no .. laryngo1ogia. • 

... 
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.uo 

N. ·W 

A: erba 2G' - lnsli l.uLt• Nuciuua.l de Musica: ' . . . 

Diminua-·se de ü :000&;, por ler sido reduzido a .H ·o nu
mero de professores, pda supprcssão de .uma cadeira. do 
ensino de harpa.. 

N . 47. 

A' verba 26" -Inslilulo :Benjamin C<lnstant: 
Augmente- se de 3 :000$, <~:para. acqu~s.içijo de um har

monium~. 

Augmente-se de 40 :000$, «para: acquisicão de macbi-
nismos, accessorios c montagerrr de uma lavandaria ». ·, 

N. 48 

A'. verba 26 -lnsLilulo Beujaniin Oonstant: 
. q:Em vez de-cinco contramestres a 1 :000$ de ordenado e 
50()$ de gratificação :r>, diga-se: .c seis contramestres a i :000$ 
de ordenado e 500$ de gt·atificação, 9 : OQQ$000 .. :r> 

Rej~itad;L a segllintr: emenda do Senado: 
Approvada a :>llSUinte emenda do SenaClo: 

N. 49 

:A' verba :::.0 . · lus liluto Benjamin Const.ant: 
Rubl'ica do Pe~snal : 

Em vez de 21 ~m·vtmLcs cm11 o sa.lario d e liSO$ 
diga-se: 2-i ~ct·vtm l. r!s com o salarío ·de ~80$ 

:Approvada a seguínle emenda à.o ~enado: 

N. 50 

A' verba 26- In!ilituLo Benjamin Constant: 

1.0 :000$000 
11 :520$00(. 

Em vez de cinco nspira.ntes ao magisterío com a ~Tati
fica.ção de 360$, ct.c.l', diga-se: «12 aspirantes ao m agisterio 
'}OtU a gt·at.fficaçã.u de :~60$, '' : 020$00~}>. 

· Rejeitadas as ::;eguinLe~ emeni:las do :Sen.~do: 
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SESSÃO .&_A! 27. DE .DEZEMBRO iJE i 920 iH 

N. ·51 

A' verba 2G - Instituto -Benj !Úniu 1Constant: 

Mesma rubrica : 

"Accrescente-se: un1 lJ~~rheiro com a graLUicação do 
!JG0$000., 

N. 52 

- A' vel'ha 32° - Corpo de ·Bombeiros':· 

Supprima--se a emenda que «destaca. da. -quantia desti
nada ·ao pagamento da alimentação das praças a .iYnportancia 
necessaria para o fornecimento de duas etapas . aos sar_genLos ». 

A:pprovadas as seguintes emendas <lo Senado: 

N. 53 

A' \"C t'ba ::>~" ~ Corpo de _Boü:beíros: 

Diminua-se de 7008 . o credito de refonnp.dos, por ter 
!'allecido o s oldado reformado Americo fDurval de Farias . 

N. 54, 

A' verba 32" ..:__ Corpo d e Bombeiros : 
Augmcnte-se de 10 :208'$~'J6, para inclusão dos seguintes 

ref:oTmados: 

Cabo José de Mello J unior. decreto de S de se-
tembro de 1920.. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 51!$000 

Cabo Napoleão José Napolerio Rodrig-ues, dccl'cW 
de 33 de seten'lbro de 1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . 730$000 - · 

!\-lajor Rouolpbo T eixeira Bastos, decreto de 28 
tle. outubro de 1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 : 96í$996 

. i o :208'$996 

N. 55 

A' verba 32" - Corpo de Bombeiros: 
A u;;mente-se de 26$18-49, _para ·melhoria do;; segundos lc

ueul.es ' reformados .José Alves No~eira, Candido Feliciano <la 
Cos~a. e Affonso llcrJrioque de A1·aujo Baragoç.a, cu.ios soldos 
aunuacs devem ~ ·;r · .respedívaruciltc ·de :3 :397$5/a, 3:2-14$578 
e 3 :21-í$57.&~ 
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N. fi6 

A' verba. 32. ,__ Corpo de Bombeiros: 
I 
Augmente-se de: 
17 :470S para inclusão '~los ~e~uiu~es reformados: 

·l\fajor A{je1íno Con'ê'a da Gosta (decreto de 
12-11-192.(}). ·-..... • . . . . . . . • . . . . • . . . 8:208$000 

}[ajor Ci.U'los José Fet>reira (decreto de 
24-11-1920)........ . . . . • . . . . . . . . . . . . 8:512$000 

'Soldado Gorgenio de Aquino Mattoso (decreto 
de 11-11--1920!).. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 730$000 .. ~ ... _, - . 

17 :45'0$000 

Diminua-se de: 
366$, pelo fallecnneuto do soldado reformado Bernar

dino Reis. 

N. 57 

~\.' verba s:z• - Corpo .de Bombeiro:::: 
Augmente-se ua tabe1Ia do pessoal as seguiule5 quantia::; : 

900$9!}6, para sold:o. 50(}$00.í. para gratifica~;.iio ao dentista cujo 
post-o possa a ser de· 1~ _!tenente. 

N. 58 

A' verba :..-t~· - Corpo uc llombciros; 
Augrnentada. de 80:000$, para a consl.rucção de uma es-· 

tação em Campinh1>. 
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I 
Y~r!.,vo) ~---------

l'~pe! O .. IEnotid:-:ta. ·.-, ;-., -:-~ : 

. 33· 1 li I'"P"; ,., ,,: I 

.~OlÍll'USTR.\ç.XO, JL'S!I('.A R OOtR!S DE:SPK-
Z.\.3 DO ~ER:-:~:0 DO -·\CliE _ 

l p·U~Udor com t•:G->0$000 de or&toado c ~reto n. n.SSI. d~ ! lk ou- I 
l ~~~~ ~t~'~!:~Ooos 00 ordE~ào e . tubto ck t t20.. . ..• ..•.... 48:~j(l: 
t eb;r~(l:SP~Í~~~~~!'~OOõf dQ" '~;.d~~~d~-; Idem.... ..... . .. . . . ..... ....... 30:>:loo5g )Ji !' 

~ tnf:~J:~~J;'--~~~~la~i91~- dê"i ii;OO~~~~: ~~~ -:.:: :: :::: :: : ::::::::::: :: ~~;:k~: ····- ·· ······ ·· 
Veoci~:1t0!; p.a.ra. 01 1crocçl.ona rjo' cCD~:.&ute,; 

dOI quad!'O$ ,,., Sec:retarla ,Gr.t al 6 da So::rc
v.da eM t-'Ollcit. quo roreat ~JUza.d.m: p:::lo 
t'O"e:r!:alior • '03. fónc.& Cll) ~- , do re- • • 
:;t~b.menC.O, e çati&açt!IS. !:3lUio&: e dia· 
ri&sps.. .... odcmJil.p8$So:Nit ••••••••••••.••• Idem, ••• • •••••••.••..•.••.... •• •· ••·•• ·• ••• •• 

-'Joda de (.Q!,(o do p.Jaeiro QSU.be~mento d o ., . 
Aa~r::~;e.; · ;nunki~iõS;·p~-;~õ·de·;Ms ltieta ................ ..... . . .. - ~··· · · ·· · · · .. .. 

.50 :(00$:1):;0 , .. . . . . . .. . : ........ ..... .. . . . Ide:"!!. . . ... ........ . . ......... . .... .. . .. ...... . 
Tr•nsporteã;, ex!)!Uentc , uteuti.HO~ moTel!, ·lllu

g~~..ei~ <LI~ rtpar,~oo.s e e'oo1~s,_ rucdJca· 
~nto~, d.U~@;cocla.. polt~;u,., ~s.o;e1o , l.::r~a.
menUi,, J.~Wirios, ~tes, ma-t-::tí2.l 
tlricOlol.~ CGr:'Jtdl):iU p;&r~ pt't!O! , ctl:nl~
ç!Tfil, CQU(JetU., .,utcrial psn lancb"' co
bertura. e CJ1Jt~T-n1;.\o 66 nn.~t'()i. 'CQn-
~o de ponlf:S, ubru e se.'"Tiçns polbli· . · 
l.lOie ~cnv:.a.a~ . ........... ......... .... . f:Lea: ..... ........... ........ . . ............ .. . 

FOkç.-\ POUC.I.\L 

7

~:::···· ·· ······· · · · 11 
2:-0: 000WQO 

I 
I 

""'-!·········· 
Or!;&~i:ó:a~o e.CV!i~fods Força. Poiici&.l. ........ !tkcn .... . ...... . ..... .. . .......... . \ ., . .. .... . , ...... _ ........ ; .... . . . , ..... . .. . 

. 'ffi iBL':~A t DE APPEJ-L.4Ç!O . 

3 deM<ClW~Cu~ a tO;OOO~ de a~c!.:mado r, Oecreto.s n~ . li.9Cil. d., 2t. dtl 
:!t).~~oo-;:; dt.gutifie:r.~lo. mu-~.o de ti~. 'J.83i , de~ 

4e o-ulubro do:! IS~~ e J~ nu 
·121-81'0 t. ?3$, d• ~ d! janeiro de 
tiS.l" u. u.S83, de { t.e oa-
\nb~ ~ !.'ftQ .............. . 

Ao ~:e® ~1, f;f'J.tif~ ......... ld•m·· · •...•. : .. . .......... . . 
t pror;u.n-io!' z;cr:l.l .. s:ooo-.; de ~ ~ 

i~~~~~~:~~~~~~~:~~~~~~!~~;:::·.·.:::: :~ ~ :~: ~: ::_~: ~ :~~ ~~ . 
Alma~ da Caroa.ra;..... VQL XVI- f'a;, U 2. -. ,J. 

• N :OOO:YJOÕ 
l:.OOSOOO ... _.;.. 

'u:ooosooo 

::-.:-~v:~~I)0-)1 

I 

I 

i 
l 
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Na~uran d• despeza L~j.~; la.çlo 

i o!ti chtl com 2:.it!l0$ 
grao:;ific~r,io . 

da ordemldo ~ ~:8003 de Decretos os . 5.9'J!, de 26 de 
m arço de -i9C&, 983, de 2~ 
de ol.ltu.bro de t!H~ e lei nu
m~t'O 2 .'23&, rl~ j d~ ja.neiro 
de Hi3, e dMrSto n. i 4.383. 
00 :l de outaõm de i 920 .•.••• 

2 a wanueascs colll :1 :000$ ile orOe oado e 3;20Clfi 
<le ~a.';iftcJçli.o .••.•.•••.••.•.•••.•• -••.•• Id8m .•••••••••.••••.••...•••• 

1 c~crir,w.o cem 2: OOOS de or (iec3-do e j-:0005 de 
"'r .atitl."ea(';.lo .•• _ .................. ~., •••.. l:l~IIl .•.. , ... , ...••. . ..•• HO •• 

'2 OflÍCl<J.CS de justis~ n i :OOCii; fle Oto.coóidO c 
2 : :li:l0S de grOLt~fiCaÇ'i..(L .•.••••..••..•••.. ld~ t:~:_J '' •••.••••.•.•.••••••. , 

! ~~:~~~~~~~c~0:2 Õ~ ÕÕÕ~;:~: ::::::::::::: f:i~~~'l~a~, j~~G.~ i: J:;:i;:o~d; 
· iiH1 .,. ................ . .... . 

:1 pr..1~ura~or g~1·a\ COnl_H : O-GOS .............. Idem ........................ . 
i see.rct:r.rio c.:Qrn i 2: o-oo:;. ................. ~ ... Tdem ........................ . 
i oQic.ia.l com S;t'iQClS ....... , ••• , ....... . , ..... IdetJJ , •• , ..................... . 
i esel"ivào C:om. s~ ocns ................. : ..... !deru ................. . .. . ... . 
~ offi.eiae.s de j tll'IU~" a i ! ~O\:i$ .......... . ...... ldetn_ e. lei u. '3.sn. d~:: 7 de 1a-

ce JrO ® B-19 ............. .. 
i j uiz nruniei~al d e. X;~.pur-y fa:té S-':i de maio) ••. L~i n . 3.0\l l, de 5 d(l jOt-nclro•4o 

:I ~:::!'J ....... ·-: ·· ............ . 

Coruolidada. 

P:l.pcl 

7:20'll5000 

9:60USOO\I 

5:000ftl)(t(l 

Veriavel 

P&pel 
.. 

6: 000${)00 •.•••••••••••••• 

30:Q00$000 

40;00;~SO JO 

li:~~ 
4- :~oosooo 
3!00)$000 

3: Qú~~01)(1 

7: 2.0 9$677 •• ···~·········· 

Tot al 

ConsolidJda. 

Pape\ 

l 63:2 00$Q(}(l 

·, 

'"""' 0'0"" ' '"''0'* ••• , •• , ,. .. . .... "''''"''Hoo00 

C.mL-'t.BC.-1.. DE SENN A llA.Dl!REIRA 

! ju!z àl!. dlt ei.to ea;m S:OO{lS de ~otdeaado ~ [)ec1·etn~ tJS. ii .91ll, de 26 da 
' iE. ~ooooS Ce t:tatüicaçiio . milt{(l de i900, 9- 83.~, de2a 

clt out obro de t 'JU. e Jel nu· 
rocr~> 2. 7.&8-, d e 4- da ja.n e1rv 
df: Hl:l3, e dec:rato n. U. 3s:J.. 

··d e t de o~tut>t·o d.e !92J ...... 
2 juizes munici~::Lei .a. Ei :O(l{IS de ordenado -e 

1-~:000S de gr-.-tífi<-.ü~lhl. ~ ........ . ..... - ~ · ldem .... . .. . . . 
.Jt pr-cimo~?r. l."run ............................ !den1 
t :1djnn ro de promotor a 4 : IKJ.r)~ li& Ol"lknado e 

a:ooos dP-gratifie~ l)-lo .......... ~- - --···.-- rdt:~.Lrl ...... . ... .......... .. 
J o'!fic f.;~.Q& de- j Q~tiça a. i :2'XlS de g:.·at~fie::~.ç11} , .. [-dec.:. ........ . 

lJllgl.lcl ~e ca~;'!t. !l l}nd e. fuDctiQO::t.m m: !'.!!z,es, rno
~·eis . ohj ecto$ de ~:rpoo..i~te. p\lb\il}aÇ~'i>, 
a.~s~os, despE.Za.s wi.udas e evcntYae~ ............. • ..•••••..... 

;_'\I!Jlaes da Cama:ra ,....... :'f<Jl. X.VI - .Pa;. 1 l 2 - ~ 

{ 

2i~ CK'OSOOO 

3 () :oov;)OOO 
i S:OOCJSOl'O 

:!2: [)00 ~000 ..... . ... .. 
B: ()fJQ;$000 

'Ja :b005000 

••d••••••• • •• ~ • ••~••••:~ui"'*'' "•••"''""''"'' 

.. ~ .. 

I V<ltada para. Or;;ad1 pan 
f_ \l2 l 1920 

Va.tia.vsl 

P a.pal 
Popel Papel 

J~: QOOSOOO 

U:OOJ~OOG 



Câmara dos Deputados -Impresso em 29/06/201 5 10 44- Pég1na 211 de 212 

··.~ :. . . . ._. ,':' : 

Consoitcl~da. \'a.rinel 

Papel 

1-----!oT"-1-----Iç,.ç•~• !:'a l>'•>l·.-,,,.,;, ~'' ! ;i< 

C01110lidad• \·ann~ I 
P• ?•l I ?L;>'! 

~-----------~-------·l--------~--------1-------l----------!---~r'_·~-"---!·---?·-p_<~ ____ !l ,---------

1 I 
COliARC-\ D~ CRUZEIRO DO SUL .....,..,. 

J Juiz d& clirei~o Com. s .ooos do ordena® e Oeoretos r.s. 6.9tH, cre. 26 de 
t•:ooos do cratl4caçoo mate<> de I !lOS, G.8Jt , de 23 

de olltobro de i9i.2. o lei 
n . ~-7JIJ. de • ôo J;~.~lro de 
:I~U: e decreto n. U.383, de 

~ juimt mo.nieip.aé.• a. 6!0001 de ~rden&do e i d'e outubro de._ i820. · " · •••• 

i p!!~~.dts~~~~::::::::: ::: : : : : : :: =~::::: : : :: :::: :::·. ·.-. ·.·.·.·. ·.: 
i ~J~~~a~r;!=.~:~~s. ~~~~e-~~~~ defiJ ••••• •• · ••• ••• •• • •• • •• • •• _. 
a o!ficlan de justiça :t t : ~OO$ de gratiltca~o. Jderu . . ... . . . . . .. .... . .. . . . . .. 

IUJlW.Uo 

24:0005000 

~:ooo;;ooo 
tS:OOOSilCO 

t!; i)OOSOOQ 

. 3:600$000 ....... ..... .. .. 

I 

"'-1 - ÀlvgueJ de ~as- oude touccionam oo juh:os, 
aot ois, objeeto• de expQdiQUt&, pubHeaÇ6QI. 
~io, de$peu1 mi':ldM e eY.t~ntuaes . . .... . ..... ... .. .. .. . .... . . . • • ... •. • .. • • · · • · • • ................ ... ...... ............ ! 

0011.\RCA DO ·RIO BÚSCO 
PISSOJ.L 

1 iui:de direito ecm 8:0005 de ordenadO e Deereto$.tJS, . 6 ~ tot, d.s 26 de 

· !6 :0005 de iraUfie&çlO :U~~de~~~·29õfJ~~e:~3't 
de -1. de j l oeiro de 19!3 o d .. 
ereto n . u .ass. d4 t de ou-

. tubro de !t20 .. .. , ... . . .. . . . a j uilei muol:;üp~ #. . 6:000$ de f"ordl!lnado e. 
u:OOOJ do srati4eoç~o .. . .. . . .. ... .. .... ldoJm ...... .. . . ... ... ... ..... .. 

~ ~j~::" ~~:.;ó~~-oom· i:'óOOs· d~.Ocli~õ· tdem . . •. • :-. . .. .. .. ...... . ... . . 

•• f.:,~:r=~~oõj'd;' Gi-~'tifiéiÇiê: !~:::::: :: : : ::::::: ::: :·. :::: : : 
IU.n:ll.U.o 

!;:001)$00( 

1;4-:000$000 
" tS:ooÕiõOO 

S<:000$000 
>: 800$000 ..... .. . . . .. . .. . 

.,\luguol dQ cau. .. 't. f.'lndfl runcciartam os juizos, 
. morois, objoctoo de oq>od!eala, oo~ 

i58elo, des:peas mhul~ o OYt.otuae.~ . ....... . ... .. . .. . ... ...... ... . .. . . • •• • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • •• • • .. • • • • • • • • • • • • • . .. · -
CO:.iAI\CA DE XAPUBY ........ 

i jttio'. de dir('J1to COtQ 8:0005 ~ 
. f ~:OOOS dogratll!caç>o 

ordenado e Oecmtos us:. 6. OOl, da ! & de 

=:i:ro~!~J~i!9é~~·nd.e f Ai 
de 41 1c J• ooim do !913 ~ d e.
croto ll . U . JtH , d.!l t do DU · 

: . tobro de :i9!0 . . ... ...... . ... . . 
2 juize1 municlpuu; a 6: 000$ de ordenado e 

J !~OOO$ de y-a.tift~o ·~·· · · · ·-· · · ··· . •• Idem •.. . . . • • · · · · · ·: · ··· · ···· · · 

!4:.600$000 

a&:ooolooo 

T· 

I . 

1~:0001000 
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Var i.at"el 

-.r- r .... _ 

- -~··o;:;o Consetlfdtda Va.ria.\~1 

i r:tr~gor~tl%~.~:-~~~-0.~~~~~1.~~-~:=~~~ Decretos n~. 6.10!, de ! ô tlo 
m:t.rço de i~. ~I.S3i. de ~3 
de oot!.ll:Jro de H112 e let nu
matO ;!. ns. de. d l:l j :meiro de 
HH3 e decreto o. t .;..3S3, <it-
i de o·.nubt•o àe 19~0 •••• r.... ~8;000~00(1 

1 M,innto oom 4:000~ de ordenado-c S~OOCl$ de 

s og~~~~~~s·tl~~~-~ -;:·2·~-~~-~;;;tifi~;~i~: ~~~~ :~: ~:: : ········ · ·· ·· ·· ·· · __ !_~gg-~~-0<1 
ll.41tRU.t 

,\lugllGI do e.:1;.a.s oo.de. tunoolcnam o;; julzo::;., 
' mo':'Oll., (lbj et:tos c\1 e:.:~:ii0n~, publicaç~ 
"'selo, dCSJICUI.S mludas o o'lentua.C3 •. , ............ . ... .. ....... ... , •• ~ -· •••.• ·• •• •• •. •• • ..... . .. • .••••••••.•.••••.•••.. 

CO~L'~~~:.A DI:: Ulto\l'-ACA' 

•.SSO~L 

I }UI: tle dlrel\o com 8:0[103 de ordenado c 
i 6: 0CIOS LJc ,;I'Zitific.;a,;.uo. -- ••• • •••. ••• •• .• Doo~~~ ~i9~;oi.'ast ~ ~ 

de ot•t:11;lro oa i9t2 e lei no
met'd. !. í 38, de 4 de JAnolro 
do 191 3 .. . . ......... . ...... . 

2 j a.lZ~H munteip:acs ~ G;OOJS de OC'dena.do e . 

i p!!:.:~'r.~:l:~~~~~-·.:·.:::::::::: ::::: =.'.'.'_':·:.·:::::::.~·. ::: : :: : :: 
1 adjuo\0 d~ promoLor com -i:Oaos de or~ou.a.d 

• t:OOOS de gr~rtduç!O . . ................ ldom .. .... . ........ . . . . .. ... . 
3 e.mctacs de J•btiça a t : soas de;n.tUicaçJO •. ló.em ..... . ....... .. ......... . 

K !'IW.Uo 

'U :COOS~O·) ... .. ..... .. -: •.• 

3$:00.,;()()o; 
1$:000$00< 

12 :001)$3)( 
S:GOO;;<lJC • ., ........ . ... . 

Aluruel da u~10 oc.cle CunecloQ3.m os juizos, 
trum:ls. obJecto! de expcdient~;:, publica-
Ç6C$1 IUo~io, d.cip(!l!a9 miudai a CYentuaos. .. . . ..... .. ............... ... ~ •• • · .. • · • • • · • • • · · • .. • · • • .... • · ·' • · • • • · ...... · • • • · 

lU.mu&L GQ.\L 

Pan diligencias ~udlei1.cs e tr.aniipOMAl~ lie ter 
tctnnnhu, pre!IO, e eseoltu reqoi,;ita.do~ 

.\juJ:!1~~j~:i~ !iJOJ::~a1~~-t~.~~~c·e· ·.d~ ........... ........... ' .. ... ' . .............. •· 
tnoulbt"OS da. m&!Ji~tr.atlll'a . . ........... ....... . .. .. . ............ .. .. ..... . ........... . .. 

Orat1Doaç5o aos t;$CI'I~l1r;;li 4 1,1.~ :>.er~·em uo Jl.lry •• Oec~·~:to 11 . i2 • .w::', da 'lS de C~ 
vllrelf"O ó.o J\ll i e tol n . 3.&7t, 
de 7 d~ j aoe.iro dG 1919 ............. .. ..... .. 

f~:~01CI 

tS:00:)$~1() 

r; :OO:'JS\1~1 
1--,....- - - -:-:--:-:----:-:---

12:000).'.)00 

01'(.ada. para Hl!tO \'otad.& '));n t~tD 

P;:;.l ,;-pel 

Jvm-,lQ•ç:tO - lncluc-!1:!. ma. ~~ 3(J:OOOS pai'<~. um 11?!'f!mb:i ~~cfor VOf..to eru d~(JOnl_hl)ld~~ n:IL .v lrtu[lf': .~:e 3 C~ó,r.jà(! do ~o;wcmo Tnb~nlll ll eXcllHHfl o crlldLto do iO:VO~'o$ de outto fJU«:! t6~ 
"'~nit....:Q e ~~u ~~~,.:t ~n. é redLlúOO tl.e t ;,):79JS323 o do )Uil IllUUK:•pal áe :\afmt'.f 1 CUJO. dl&pOOiblblhJl\de ~•·mm"t C:ll ~ d{) ma1o de HT1l o rc ~li.:Z:-;oe de, : 3H o ~roC:ho àc c'~PM r.u fOo;ç;. ('ofleiala 

~'c~lto t~~~o::a:~~-~~=s~:~s:iu~. ri~~~!ig~ !:tga e n!:!; ~~:~ ~~~!c~it;~1!~~~$3;r:o~;;b~!~~~:·~;iot-~:1d~;:ntbftí'J!'J~~ ~~nr~f{~~d~~~~ç:a ~atJ:!1~1,8~!~ ~e:.sp<'~! ud~o!·~~ 
sobro a quant1:~, o. q1.1e o Gove.nao ~~tau ob:rig:1do a ~e ClUJ1r~ de ond~: l'('il.llta que ~ to01lO ~u3. é de so:~BS}:-f:~, . 

Annacs da Cama.ra .,....... 1Vol. XiVI .- .Pag , H ! - .ft-
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H3 

N. 60 

A' verba 3<1." - Instituto Oswaldo Cruz: 

Au:;mcute-~e dn 83 :7üU:)'. pa1•a u InslituLu Vacc:inogenico, 
creado pelo art. 1.18:>, do dccreLo n. 14..354, de i5 de seLembro 
de f 920, de ac·curdo c"Om a seguinte discriminação: 

Instituto Vaccinor;enico: 

Pessoal 
i chefe de serviço (Oi'dCnado 800S 

e gratificação 400$000 •....... 
4 assistentes (orde-nado 600$ e gra

tificação 300-$000 ..•......•... 
f auxilial' academico (ordena d u 

133$33-í c gratiJ'ieação liô$666) • 
2 cs~l'ipturarios (orde-nadn ~00$ e 

gralificac.;ão 100$000, .•.••..•• 
1 Jicl de almoxaril'c (orc·enado 

333$33:-i. c gl'aLifü.:ação 16ü$üüôJ 
2 sei·veute,:; de 1• da::;::;e (graLifü:a-

cão :;50$000) ................ . 
9 ~orven t c::; de 24 classe (gratirica

~ão 200SQ!L1U • .......•...•••..• 
2 serventes de o" Glas.sc (gratifica

ção 180$000) •...•..•..•...•.. 
1 carpinteiro (g'l'atíficação) .•...... 
4 fccbadores Je tubos (graLinca

cão 800$000) .••..•••••....••• 

.\lalcl'ial : 

;\lateriae:; dive!'::;o~. pruducLt~~ e h i-

?.lensal 

i:200$000 

3:600$000 

200~000 

ü00$00tl 

5UOSOV0 

5'00$000 

-i00$000 

360$000 
i50$0•0~J 

3::!0$000 

7:930-$000 

Annual 

14:400$000 

43:<!00$000 

2:400$000 

7::W0$00o!J 

6:000$000 

ü:000$00"-l 

4:080$000 

4:3:;0$000 
:1:{]00$000 

3 :S:iQ~OOO 

05 :160$00() 

m i(;os. gaz, L'lcciL"icidade, elt.:. • • 3: t\00$000 -13 :üU0$000 
Alimentação, suslcnl.o de animac-5, 

aluguel de vitcllos, indemniza
çÜ'c:; (animao:; rnorlos ou inuti-
lizado::> em sctvíço) c evcntu~cs .! : UOU.$1JUü .ít:!: OUO$D01) 

7:800$000 OS:üU0$000 

N. 61 

A' verba 31i~ - lMlituto 'Oswaldo Cruz: 

Augmentc-se de 20:000$, no material, '-~ pal'a. o cusleiu dQ 
hospital de c·oencas tropicaes ». 

C. - Vo!. XVI. 8 
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~\· wrba 3-í.' - lu:;lil.ul.u uswaldu Cruz: 

:\ugmeurc-.~~~ t.lc 50 :U\10$ para auxílio das n·~ees~::arias 
anqJlia•;ões ua;; aduae~ in::;tall a~,;üc::; llc::;:;e iu~tilulu e ucquisi
<,:ãu tlt! material JH"cciso para :;cu fu111;ciuuamenlu. 

Hcjcita.üa a :;·~~uilllt! cH1euda tio tlcLJadu: 

N. u:J 
:N \·crbu :;; i• : 
J n,.;l ilulu U~\\'alllu 'Cruz - ·11 c::;5ual: 
;::u)J:;Lilua-;;c, l'cl•J ::iC0Ullllt:, na labe.lla: 

N. l't!~~oal 

G cilcl'e:; de ;;enil;t• ..• 
'i ad.junlo:; d•J a:;::;i::;-

Lettle:; • • •••.• . 
l! a:;~i;;l eu! e:; .... • ..• 
1 ~et:rdario . 

Ordenado 

10:~0U~fJUtl 

t;: UU0$1'1110 
\) ;l:i0U8Uil0 
!J : lii'H).$UllU 

~. ().} 

GxatiEic.a~•to 

;:; : -í. U0$000 

-í :OU0$U 1Jil~ 
-i :~OU~OUIJ 
·Í: ~()!;J$000 

.\' \"l.!t'l!a ;) í' - fu:;( i lu lu O::;wah.lo Cruz: 

'fot;•l 
Ui ::l~lU$UOQ 

8-! : ~ 100$000 
1 :.!'J: ÜO'U-$UUU 

J.i :-íOU~OUU 

:\.tr<:;llll'n: a da de. :30 couto,; a tJUula de ~.:u::te i •J · úu L ab•.tl'i.\
t•Jriu de \'acei na~· ~~ Sitn>:;, de qu e trata o arl. 'i" da iei n. ;). -Hi-1, 
d•2 li >.lc .j-aneiro de J!J t8. · 

,\.' no riJa :3::l" - SuLvcut;õe:s : 
:O::upprimu-~c o (:1·ed ilo de lti5 :uuu~, pal'a metade uo 

eu~teiu tl u lw.-pi I al :\\t;;:m St•tlli'Yt'a da,; :Dúres, ~anaturio da 
Tu!Jereu 1•.•:;•_.::; t.:e ·Ca:st:atlura . 

Suppl'Úna-::;c o cred íl-o uc ::lU :UOO~, para conlinuação dos 
serYii.;o:s de fl'J~ tv:; anli-Ltpllio:tico:s. 

X. Gu .. -

.:\'n~ rbu 3l>" - Subvcru;õc::;: 

Diminua-:se de: 
~o :OOt'* á fLiea •;on.lra a Tubereulu:;e tlo Riu de Jandro, 
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SESSÃO E:·.l :.!.7 DE DEZE?.-!B!oO DE 1920 -m; 

'0,. 137 

..:-\' YeJ'l;a 33" - ~U])\"Cll<;ÜC~: 

Au;,çm(•n!uJa •lc l(J :000$, para l:unclusão das obra:> da 
scccão de Gyner;olo:.;·ia úu Hospilal de ?i. t.!,, da~ Dul'es de 
Ca!;cadut·a. c[!;~t.j uadl.l ú;:: duenle::< lulJerculo~a.:;. 

N. tiS 

.:\· •:•~t·ba ;J8" - SuJ)\·encõ~~: 

.\.ut;·tw:nl <ldí:l ck I o ~:ottlu~, ·para ,;ubvcncãv á Sociedade de 
(; eogra pltía til! H i u Ll•• .J.<m,_, i 1·v .. 

R\l;il~•-tla a :õ•~;;uiHie •'mem:a •Jo S·~nad'-': 

X •. GU 

:\' vcl'lm ;Jt:" - ~ulwew;óe~: 

.\.u.;.:·nH•ni <t d:l <k :-~~ t:un! u..; a ::ubvene-ilo de GS eon to~: con
cedida a11 1tt~!iluiro de J'I'ult.!L:(;;to e ;\,:-::htencia á Infaneia. 11a 
C~tpilal FedCt'<lL . 

.\p pro\"tH1a;: a:; :Or•;,;u inlcs emenda~ du Sunadu: 

X. 70 
·,v ,·etba ;-;:-:;• - ·su.llvcnc;Gc:o: 

~nhn~JH:ão ;w Hospí fal HahncmanniatJ<), m:.udidu pelo Iri
:;;!iluLu Halrncnuuwiall•J dn Brasil, ~O :000$000. 

N. 7l 

,\.' ,·cdm 38" - SuhYencõc:>: 
J•. ~o" ieriarlr.• r! e S. Yit·•~n(c de l'atsb. de li abuna, 

E;ot ~t~ln da l~alt ia ......................... . 
,\~~·wiac.;ii.t> do::: Em.pt·t·;:;·ad•.•s f!n •Cr>JlHJlt.•rcio dr) 

IlltéM. na P.ahia •..•.•.•...•.•••....•••..• 
~n,;nlíal t.k Caridadr· tk ·Gnyaz ............. . 
CJs:i J,, r.~ridnd" Ü1~ Co.ncruista e Atraxtí, :\finas 

Gcl'UC~, ~:OOM a cada ................. . 

:x. n 
·A' vu·lm :~B.'l - Snhvetwõcs: 

l!IJ:<Pil a l rir• r;,wida•k ;J,~ :.raccíó. ·-· ............ . 
:\syln di' Or·phiíns Dt_~s\'nlidos em .]facl'iLÍ ......... . 
Serv!c·n iln ,\~.~i.slcncia c e~colas. manl ido;; pela 

-~·;1<..: ir~darlr• _\ uxil iad(ll'il rlns Cllristãn,.: ......... .. 
EscClln.s mantida:-; pela Snc.icdadc 3-Lonlcpio dos 

Arl[,;! a,.:, de \fur;eiô ....•........•.•••..•.•• 

;-;: 000$()1){\ 
!0:000$000 

ltl :1!0Gfi;OOn 
G :OOOSMIII 

~:(l(l080il0 

~- : 000$0{10 
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N. 73 
~":..' verl:Ja S::t• - Subvenções : 

Santa. Casa do Maranhão . . ........ .. ......... · 
Hospital de Tuberculosos .. . . .. .. . . . .. . ..... . . 
Asylo da Mendicidade ..•... ... ... ... . ......... 
As~istenuia ·á Infancia ....... • ........ . ...... . .. 

N • .i4 

A' verba 38a - Subvenções: 

10:000$000 
i0 :000$000 
5:000$000 
6:000$000 

Faculdade de Direito do :Maranhão (vinte eonLos de rl:iis)', 
20:000$000. 

N. 75 

A' verba 384 
- Subvençõe-s: 

A' casa de caridade da villa de ParaL•pcba. em Minas 
Gcraes, 2:000$00.0. 

N. 76 

A' verba 38' - Subvenções: 
A' casa de 0arid<adc de S. João Bapth;l.a, em ~lina!:i Geraes, 

2:000$000. 
N . 77 

A' verba Subvenções: 
Ao Instituto de Assistcncia á Infancia de llcllo HorizonLc, 

2 :000$000 •. 

N. 78 
A' verba. 38• - Subvenções: 
Onde se lê: «Associ ação Protcctora d-o:; t:égo::; 17 de Se

tembro, 12 :•000$ », diga-se : «Associação Protectora dos ··Cégos 
17 de Setembro, mantenedora da Escola Profiss ional c Asylo 
para C0g-os Adultos, desta Capital, 20:000$000 ~ . 

N. 79 
A' verba 38" - .Subvenções: 

Accrcscente-se ao art. 1°: . 
·Ma.Lcrnidade. manlida pela Santa Casa de Misericordia do 

Pará, 20:000$000. 
N. So 

.A' verba 38" - Subvenr;õcs: 
Pal'a auxilio {]'a Sanla Casà de ·:\Li::;cricordia de Coyabá, 

20 :000$000 • . 
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117 

N. 81 

A' verba 38" - Subvcn~õc;;: 1 ::í: 000$, para a AcaC.ernia 
Nacionn I de C\i•cdicina. 

N. 82 

A' VC'rba 38" ~ ~ubnmções - 10 :000$, para a ~anta Casa 
da Miscriconlia de r.:oril.yba. 

N . 83 

A' verba 38' - Subvenções: 

Ao Asyl o de .1\Ienrlicidadc de ·Manúos, 5: 000~000. 
Ao Hospital r.andelaria, em Porto ."Y.clho, 5 :Oilil!!iOOO. 

::'L 84 

A' verba 3S• - Subvençõc~ - 10 :000~, par-a a As.~ocia
ção Pró-Ma ter. 

N. 85 

A' verba 38~ - $ubven~õcs: 

Accresccntc-s(}: á Sanla Casa dP. Mi»ericordia do ,Bom 
Despacho, em ~:linas Geracs, 2 : 000~000. -

N. 86 

A' verba 38~ _..,. Subvenções: 

A' casa de Caridalte C.-e Alienados. •Minas. 2 :OOOJ;;OOfl.. 
Jdem de Itapecirica. M ioo.s. 2 :000$000. · 
"\o Tnstituto Profissíonn\ Feminino de Santa. Rita de Sa

pucahy, }íinas, 5 :OOOWOO. 
Ao lf.\í·ceu de Muzambinho, Mina.~, 5 :10úO$OOO. 
Ao ·Hospital de Miscri cordia de Caldas, :\finas, réis 

~ :000~000 .. 
A' Casa de Caridade de Paraisopoli s, Minas, 5 :000$000. 
Re.ieitarla a scr;uinlc emenda d•o Senudo: 

N. 8.7 

A' verba 38' - ,_subvenções: 
Accrescente- se: Augmcnf.ada de 150:000$, para auxiliar 

a comt.rurçüo do edificio destinado á r.'éd·c da filial do :Insti
tuto ;()3waldo ~c1·uz, nn Estado do :\laranhão, cujo governo o 
!AvarllarCt em ter-reno apropl'iado que parà c~sc fim cect.et'(t a. 
União. 

Approvadas as seguintes em~encl-as c.o Senado: 
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H3. 
1 . A:-<N.IF.;:: !).\ f:~:\L\lL\ 

N. S8 

A' 'i't·bn. 3R·' - Snh\'o"nç·i'ícs - accrr.~rc·nl<'-!':r.: 
·J\o ~i;;tricl.n Frdrr·al: 

:\!'y!n 8. Lniz dn ·Y<'l l r ice desamparada, nn 
Di;;f.l·kto :FNlrral. ................ :....... JO :000*000 

Lll'aternidn.do~ Brrwciido :LI'it;•, no Jl:1ranhiin..... fi: 000$000 
Agsoci:l.()üo rlr~ S .. Toso~, p;u·a Nluca~:iin rlc r:J'ean-

t;as pnbrr.~, itkm.. . .. .. . . . . .. . . . .. . . . .. . . 2:000$000 

N. 80 
A' vr>r·ba 38' - Suh\'rn~õr;;: 

Parn A~ylo elo' Alic naclo.~, rm Therczina. no Piauhy, r•~is 
-11):(100$000. 

N. 90 
A' vrrlm 38" - Stibvrnçõrs: 
Rn.ntn Crt~a dr Yictoriu, E~làd\J ..!.ü :L.~)iriLo 
Santo • • , .••.••.•••....••.•..••.•..••.. 

Santa •casa d11 C:whorir·o do Hanr>míri.m. Estado 
do Espir•ito Santo •.••••.•• · ••.•••........• 

~. flt 

A' .vrrba :JS' - Subvronçõc~: 

E.3cnla Salrsiana c!r S . .Jose;, em Arar.ajú .... : .• 
Hnspi t U~l do Santa T~abi'L I'In Aracajú .........• 
A!':ylo ·de :\lenrl i cidade Rio Branco. em Arnrr~jú .. 
A;::ylo de !Santo Antonio, na E;,tanl\i::l •.•....... 
Orphr.. ato UP. S. Chri;:.!oYfln .••.•..•..........• 

N. ()~ 

A' vrrha 38" - SubYenções ~ 
Casa de Caridade ele Sabará, ?!Iinns, :! :ooo~nno. 

N. 93 
A' verba 38" - Subvenções: 

G:000$000 

.(. :OOO.'FtOO 
C:OOO~OOO 
:i;OOO!)OOO 
? : ()(NI $()11() 

~:oon:;;ooo 

Ao 'L~Trn Franco-:Dra.!'1i]f'iro. rm S. P:ml<). 100: floM1$00fl. 

N. !J-1 

/\.' vrrrm 3S" - Sulwrn~ões - m1gmrntarln de .'! :non~. 
P!ll'.fl a Sanl:-t Casa dC' Dinmantinn, Estndo rle E\Iinn:;;. 

N. !:!5 

A' Yrrba 38"- Snhvro.nr,í3P;;;.- Hl :000~. pnrn o Orph~na!0 
Santo Antonio. do N)i;::trido ·Fcrlr>ral. 
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~ f.E.:;."i_\Q E:ri 2í DE DF.ZI::\i?.RO DE i920 

Yol :tt;i'i•1 dn. s.~guinte emrnc!n do Senado~ 

X. !:lll 

A- YPebn :JR' - Buhvrnr;í'irs: 
Arerl';:c-rnt f'-:>.r; 

Casa ctr. ~li::;rriN\J'<iia da cidnrlr dr, •V:u:.;;;r,urns. 
Esfndo do Rio de .Janríro ..•.••••...•••.• 

Asylo Fnl'qnim, idrm, idem .••..........•..•.• 
<'Cn~a de :\I íi"<"r i~··rn-d in de~ V:t!()nr~a. idem ••...••.• 
A;;~'_) I) .Agl'irola ~anta I.~abrl, <Ir• .Juparnnj, idem .• 
·Ca;;n. li r \l iM•r·icoNl ia dr Baern. !.J:~n;;n.. ii!Nn •••.• 
·r:asa rlr ?lri:~rricnrrfia li<" Itng-uahy. idr.m •••••••. 
(:a;;a rll' Cari·cb<ll'c .• J;r Cabo Fr·in. irlPm •••••••••. _ 
A.~rlo riP :\lenrlig:n;;; r dr \lrn.ol'c;; Abandonado;; 

.d.r Pel rnpnli.~. iflr>m .•••••..•.•••••.•••••••• 

5 : 000$0()0 
5 ;Q,(l(}~OOO 
!l : noo~o o o 
::i : IHl0$0 (){) 
;:; : f\00$0ti)(l 
5:000~000 
r; : rwo~ono 

1; :n~io~noo 

O Sr. Mauricio de Lacerda (par({ 1'/lt:rrmillhrrr 11 1lr,f((f'fin) 
- gr, Prc•;;idPntf', pedi :l palavra ;;jmple;;m:enlf\ r::u·:t l'azrw. a di'
c.lal'a('iio .:Ir~ qnr cu I inll:-t apr>P;o;enl:1do e=-~a f'!11r·nrla an Mt:a
menfo ria r<-crila. (0 Tirlnlor. Sr. Anlonio C::u·ln:O.. dt·u. a 
rc>i'.JWitn. um par<>rer· fanH'aYr•l na f(~rma. po;;lo qw~ no l"undn 
dis~eS~f' que n~o pouia raw1· o r·at.eio prJ!n orcn.mPnlo da 
receita. 

A;.:;;im. a Cm'~nda dn Senado aiiP.nciP. twrft'llamrn!c> (t riu
viria rio Hl'lalor c 30.'1 intuiLo~ da min·ha <'nwnda. srPYindo 
a,:;i>.im noi; in!rressr.~ rk ~·a;;as dt! rarü:Jrute ~~m ~·idade.;;; \·al'ia~ 
do m.:u F,;;rado. 

Eaçn 1"!3ta flcrlaraçfí.o simplrsnwnl.e 11nra moi'trar que 
nfio e,;:qurci, de modn n Jgum. a subYt'Hl}ão a f' a da uma drllas. 
(Jblilo úcm.) 

Appronlda a rrl'~'rirla emcn.-Ja n. !J!i do Scnndo. 
Approvadas sucocs;;;i vameulc tli' scgu in f e:; emenda.~ .do 

Srnado: 

N. 07 

A.' W'l·ha 38' - Sulwcm,;õe~: 

Jmtilnl o Pa;;trU!'. d0 r..~arú .................. . 

N. 98 

A' ;·etba 1JS• - ?-ubven~Õ'eE:; 

A;:ylo clr Orphrto.~ S.. VicC'ntc> dr Paulo, em 
J'J .. ri annpolis . . ........................• 

A:')'lo ;Jp .\JI"tHiicidar!e Llo Tm1fi0 .Jüaquim •... _ .•. 
l-Io;;pi! a l dl' Cn.rid:vlr rl:.t mr;;ma ci-dnrle •..••.•.• 
PaYilhrtn d1~ Alit'nndM rln Ho;:;píl.at dr. Aznmlm.ia. 

no munir::inio i!P Bt·nsqtu~ .........•.•..•.• 

G:Of\0~00(1 

;j;{I00$(100 
5 ; fl00$0il't0 

1fJ:OOO$OM 

7:500$000 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29.11l512015 10:44 . Página 171 de 212 

ANNAES DA CAMAR.-\ 

. Aos Hospit-.u~s de .Paridade, de S. Francisco, Joinvi!le, 
Ita.1ahy, Blum~nau, TtJncas, Laguna, Tu-barão, Urussanga, 
Lages e :\S)~!o de Orrpl1ãos o :OP.svalidos de .J:oinvillc, 2 :5010.~ a 
cada um. 

N. 99 
A' verba 38" - Subvenções: 
Ao Ho~pitnl de :.\liscricordia da cidadr. do Par1í, em Minas, 

2:500$000. 
N. 100 

A' verba 38" - Subven~ões: 

Para a SociedadE> de Beneficencia Corumbaense, 10:000$000 

N. i01 
A' verba 38" - SubvP.nçãles : 
Ao Ho;:;pital de Tres Corações do Rio Y.erde, ·t :500$000. 

N. 102 

A' verba 38" - Subvenções: 
Lycru dP Art.r.s P. Officios de S. Paulo ...•..... 
Mat.f.'rni·dadP. d~ S. Paulo ..................••.• 
Cr.eche Baroneza de .Limeira .......•.......... 
Liga Paulista ~Jontra n. Tuberculose ........•.• 

N. 103 

'A' verba 38• - SubvP.-nções: 

10 :OOO!j;OOO 
10:00fl~Oo0 
10:000$000 
10 :000$000 

10:000$ ao Jnst.ituto de Prolecção ~ A~sislencia á Infancia 
Desvalida do Pará . 

N. 104 

A' wrha 38" - Subvencões : 
Instituto ele Prot.ecção á Infancia do Recite, 10 :000$000. 

N. 105 

'A' verba 38" - Subvenções: 
Fica Plrvarla a 2'0·:000~ a mbv~ncão de 5:00.0$. concedida. 

na proposicão da Camara dos DPputados, á Escola Profissional 
:Feminina de Bello Horizonte. 

N. 106 

A' verba 38• - Subvenções : 
Para a Santa Casa de ~onquista, na Bahia, 2 :500$000. 
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::\. 10; 
A' verba 38~ - Subvcnçõcf!: 

::1.2:1 

Par·a a Sanla. Casa rlr Miscrícnruia de .Porlo Alr'gm, réi~ 
2 O : OOO!flOOO • 

~- 108 
'A' verba 3~~ - Subvenções - accresccnte-se: 
N. 1 - Para a Maternidade da Santa CU$3. dr Hello Ho

riwnte, Minas. 10:000$000. 
:11. 2 - Para o Pavill1ão de tuherculnsos ela Santa Ca.~a 

de Lavras, Minas. 5:000$00'0. 
N. 3 - Pará. a Santa Casa rle Sete .Lagrias, }I in a~. r;)is 

2:500.$000. 
N. >r- Para a rlc S . .Joãn J'El-llry, \Iina;;. :!:.5110~000. 

N. 109 
A' verba 38• - Subvr.nc.ões: 

Faculdade de Direito do Rio dr Janeiro, augmrntadn de 
50:000~000. 

Lyer.u de Arte:- r O !Tidos, augmentnda de 20 :non.~oon .. _ 
Pam a SnciedadP Br~L~i·l'rira llc Bclla,; Art1'~. :!'lr:nnn~ooo . 
.Para a Sncí e da de PropagadOl"'a das Ilella;.; At•f f',;. r<:i::; 

20:000$000. . 
Para a Bibl io1l1cca Popu\:11', 'lG :OOO$CH\O. 
Para a Assnciaçãu dt' Im.prensu.- !?O :OGO~OOO. 

N. 110 

A' vcrha « SnbYrnc.:õr~ )j, Tn st i! uto dn" ArlvogTtdn~ Bra
silt-iros, O: OOO!)lOOO. 

N. 111 

A' verba 383 
- SubvnneõeR: 

A~crescent.P-!'e: Apostolado do Br.m Anal ia Franro .. Tu ir. 
de Fóra. e Asyl n rl·r t0rph5o;; Ana lia Franc-o. Juiz. dr. Fóra, 
2:500$000 a c:1cta um. 

N. 112 

A' verba 3S• - Subvenr.õf's: 

Ao Insti h'! n de PPOI eet;rio 0 :\f:l'is1 rncia <Í Tn!'ancia de Ni
~thrroy, s: noo~ooo. 

N. H3 
A' vcrha 38" - SubycnçGes: 

A' Santa Casa ~P. 1\f'i;;ericord-ia de Victoria .. no Estado do 
Espirito Santo, 15 ;000$000,. 
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N. 11-1 
A' \'l'rhn 3W - Evrnf.UnPs: 

Arr.rl'.qr.r.n I r -.;f'. .~;; :000$, « para pagamr.nfo rio prP.rnio e 
d~spt>sa.;; dccorrl'n tl'5': da~ ali c>racões dn J)l'O.ic>cl o. as -planta~. 
delalhc>.~. r>l~., para a constrnrtão do Erlificio do Fo1~1rm » . 

.N. 11:5 
A' VN·hn :ln~ - Rwmtunes: 
Auf!mrnlr.- iH' de: 

. ·ISO :OCJO$. sendn: 1 ãO :000$ « parn r.ont.inuaçiio do>: ~nr-
vu: ••" D~' dr.m:tl'!Cac:ão dC' _ limit.r.~ inlrr c.;;t:uln:t es ~. e 341:000$. 
p:\ra a mon1.agl'm da nprra Srrmr .l,f orirnJ.?IO, rio inaes\ro hra.:. 
Síl(liro .Tnlin 'RPi:::. 

·x . 115 
Verba pura pagamP.nl.o rlo ahono r.onl'(l!(]·irio pf!la lei 

n. 3.!1!10. d.r 2 f!,, ,janeiro de 19?0. 
Ang-ml'nladn. rle -103 :!l!t~$200, para pagnmentn no~ fnnc

r.ionari•lS rJn.f; .~rcrl'l.aria~ do Sf'nndo. da r.nmarn rio::: Dnputados 
e c~o Ruprf.'mn Trihnnal Fr.dl'rJl. qu e prrrl'br>m vrm::im(mtos 
at~ n:nnn•non. · 

' X . i 17 
A' mP~mn verha: 
Ar.r.rP.,rPnr.em-!'e ma is; ~R :SOO$. para o m~;;mn fim. r.nm 

a ~f'crelnria da Côrlc- rl'r Apprllnrüo rio Dí:-lrir lo FPdr.ral. 

N. 118 
IOncQ eonYicr : 
:Art. O G(Wrr-no f icn. au! oriza.cl-o ::t organizar. o ;;erv iço 

·ne a :<sistrncia. e prot.ecção t't in'fancia nhandonada {! dPlin
qucnte, observadas as lJases seguintes : 

a:, conslruir um abrigo para o reeoHliment.o proYi&'lrio 
flr)S menores d e ambos os s;eJ:os, que forem ('ncon l rarlos ahan
rlonados ou que> tenham commettido qualquer crimr. ou con
travenção ; 

b; fundar uma casa de preservac;ão para O!' mr.norrs ~o 
>:nxo feminino, onde lhes seja minist.rada educação rlomc~>t.ira, 
moral e profissional; 

c) r.onstruir dous pavilhões, anncxos á Escola Premuni-
1 ori.a 1::; rir. ·Novembro, para receberem o.~ me.nones abando
nado~ c dr. linquent cs, aos quar.s >:crú dada modesta nducnr;:iLO 
i it.IPraria c r.omplela educação proris;.innal, dP. modo {111e tnrlm: 
nc:cruiram nma profi~são honesta. de . a r.rôrdo r.om as sua;: 
aplidõ("s r. l'<'~ i st.rne.ía org~nicn: . 

rf) nomrar liYremenl P. um .i ui?. ci11 direito pri\':11 Í\'O ~~ ~ 
nwnore;:, r om M Yl'ncimen los de 2,~ :000:]\ nnnunf'". n lH~m n~;;Jm 
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.h.~ funrri,)nar-in;:; nrrr.'< .~arin;:; an l'rspcrl ivn .in izn. r.orn . nm
cinwnlns r·OlTP-"JK1'!1drn!r,;:. an.~ dn~ adu::lr;:; Jn·nr.t"·ionnl·in:' rh 
justirn. local; 

r·) f's!ulwlt'C•;r l'C•cm·;:;o dr anrwilar;fí ••. ,,,·,·menr~ no rl'!",,iJn 
dPv<1lul.iv•), das dPl~i;:;,ir>s rlrfinil.i\":J . ..; do juiz rlr nwnn!'~'·"· pnra 
o Cun~''llJ" St!]lrt ior d.a Ct'H!fr• dt• Apprll::~eiín. , ~ujns mrnthrn~. 
inx~lnsiH o nrnr ueador ~·pJ·nl. r rr~•• l'irna g-r:JI il'irneiío rlr :;oo-~ 
mf'nsar." c.ad::l. um; 

/) j)l"OVid('nCiar p~n·a <"{lll' 0" !ll('llOl'C.'- (jlll:\ i'SI iYI'l'I'Ol (;l!m
pri ndo srntrncn l'm qualqllf'l' r:-;1 aiJr lecimcnf o. "".iam t.r·an:"
portndos para a ca.on. dP J"f'forrnn. imnwd i:üaml"'n I P dPJHli,.; dr 

·.sua install"ad"in; · 
o) adopl·ar lnrla" a.'> mrrlida~ r pmYirl1'11i' Ía-" í[llf' J'Ol'·f'm 

nrrr-::snrin,; p:-tPn que r•s;o.a 3i:f'i;:;J~'nria. ;::~ lnrnl"' idTt'diva. e 
real; 

h) ahril' of; rcreditn;:.: nrcc;:;;:.:nrin;:; a r:::;;r ;::rr\'i!'O r ao rr
~rwc! ivo pl"';;~oa.! ndmini;::fral.ivo. nf,·· o mnximo rir ·2. nnn :flOOJí;. 
pod(•ndn Pmillil' :lpr-~lier;:; da. rliYirla puhlíra :1 jnrn;; dr ::; %." 

Ar!.. ·São cnnsidPrado~ rd)andnnndn;:; o.~ mrnorc:::: 

L Qw: nüo lonl!::tm hahilação rí'rla, ní'm mrin;:: rl l' ~ull
sistPncia, por s~rem ·sP-us pa0:: rallrr. ido;:;, d r~.~apparrr·idn;:; ou 
dP;::ronllrci.rJo~, nu pne niío lo•rr:m lut.or, ou P~"'~soa .::o11 eu.ia 
gum:da YiYam; 

rr. Qu r ;';f' rnMn t.rrm OYI'nltl ai nwn te i'-em hahi l ~efio 
rerla, nl'rn mrio;; dr. ~ub;;i;;l.rnria, rlrYidn u Pnl"rrmirlarlt'. in
di;;cncia. nn;;rnria. ou pl'isão do;:; pnrs, llllOl'. <lU prs;;oa t:<n
r::u•regafln c! r sun gnarrln; 

JTT. Cujo;:: par;:. mãl' nu lufnr ou l'ncarrr.gad-o dP. ,~ua 
guarda ;:0jam rrconhrddn;:; r·omn inrapnze;::, ou impo~;,ihililn
<.Jo;; de cnmprir Cl:" Sl'll,; i.lf'\'Cl'<'~ para. com o filh(), ou pllJ1illn 
nn proteg-i-do; 

IV. Que vivam em companhia ·àc pne, mãe. tutor ou 
pn;;sna qun se entreg-ue ú prnlica de act.os conlrarins ú mnral 
r uns bon;:; costum~s; 

V. Qur. se cnr.nntrrm Bm r.slaclo llubil.nal rir vnfii:-~grm, 
mrndiciàade ou libertinag-em; 

YI. Que. drvirlo <Í l)f'l'VC'l'SiCh:Hlr DU c~pr.eula(:fío (]o;; rnr~. 
f11lor on encarregado, ;:;cjam: 

o) victima;.; de m.áos lralo5 [111Y="i1Cns ha.hil.unrs nn rns
ti;;n~ irnmoderndos: 

lJ) lH'ivados habiíual"menl r dn;; al imí.'nl os ou cl r eu ioln-r!n." 
intlispPn~aYr.!s ú snudc; 

~ ~ -r-m prr~m.do;; f'm nr,cupn~:üe~ pro h ibidns nu mn.n iJ'r~! n
llll'ntl' contr·m·ia;; :1. mnt'al r.- no.:; hon:; <'MIItmrs on qur lhP.B 
pnn·lwm rm risrn a Yidn. nu sanciP; 

ri ) f' XC' ilarJos h;11.1i I ufll nwniP para a gnl un ir.P. nw·nrl it~irlr\<:IP 
ou l iiJcl·tinagr.m: 
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VII. Cujo pae, ou mií.c ·ou tutor, ou pessoa encarregada 
de :ma guarda trnlw sido corHlC!111J):Hlo por sentença irmcor
riv~J: 

a) a mais de dous annos de prisão por qualquer crimte ; 
b ) a qua1qul"r pena como autor, cumplicc, cncobridor ou · 

receptador de crime commeítido por filllfJ, pupillo nu menor 
sob sua guarda, ou cont.rn. estes. 

Art. Nos casos em que a provada neglig-encia, o ~buso 
G·r.. poder, os rnáos exemplos, a cru8ldade, a especular;ão, o 
crrmc <lo pac, mãe ou tutor po.dem comprnmetter a saude. 
seguran0a ou moralidade do filho 011 pupillo. a aut.oridade 
compcf.cnte clr.CI'Ctará n ~U>;p l'nSÜO OU a perda do patr io poder 
ou a -dr.stituit~iío da tutela. 

Art. A su spensão ou a perda elo patrio poder ou a à e>;
t.itu iç:ão ~:!a f.utela pórin r;;f.endrr- sc a todo;; 0s filhos ou pu
pillos, ou rPst.ringir-s~ an.~ qlle são vict.imas 1{]11) abandono. 

Art. A su~pen:;;ão ou a perd·a do pat.rio poder abrange 
o p~Hl e a mãe. si qs dous vivPm juntos, ainda no caso de um 
só rlPll c~ ter sido .inlgado indigno do exercício do pat.rio poder. 
A to(]o t.rmpo, enlrctanto, que o con,iugc i'llnocent.e ·deixe de 
vivr.r em companhia d1> conjuge indigno, por desquite ou por 
mort~ clestr. póde rrclamar a rP-ztituição do patrio poder, {)o 
que foi deslituido sem culpa, desde que prove aebar- sc em 
conniçõos moraes e con omicas de prover á m unut.enção .e edu
cação dos filhos. 

Art.. Si os con.iuges não viverem juntos, os p oderes do 
pae poderão pas;:ar a ser exercidos pela mãe, se estiver em 
condi(}ões cconomicas c moraes d e prover i manut enção e 
educação do fliho. 

Art. Tratando-se {].e p es:::oas que nüo o pae. a mãe ou 
o f.ut.or. quando se prove que o;; ror-mores i:mh sua g:ua:rxla estão 
em algnm do.c:: casos pri'Vist.o;; no art. 2•. ,c:;er-lho-ão ret ir ados 
por simplc>.>. <icspacho ela autoridr.de compct.cntc, c-om as cCF
m ina()ões le!laes . 

Art. o .iuiz. ao pronunc.iar a ,:;uspcnsãn OlJ a p r.rrla no 
pat.rio podr!r ou a destituição da lut.t>la, fixar{t a pcn~üo, de
vida pelo rme, mãe ou pe;;Sol. obrigaJa a alim{)ntos. 

Art. A auwridacle, a quem inc·1mbir a assistencía e · 
prot.Pr.çfio aos mr.nores. ordP.nará. a trpprehen . .,ão odaquellcs <le 
que ·houvrr not.ir.ia. ou Ih~ forem prP.~ntes. o!" c·enosi l.a1':\ em 
local MnVPní cnte ~' prnvidencinr:í solne :mn guarda, l'dttr.ac:ão 
~' vilri!ancia, porlenclo, conforme a irJarlP, íni;f.rucção. nrofi.c::sfi o. 
~amle. abandono ou pP. rvrwsão do menor. r. a situacrio .~nl! i fl•l. 
mnral c Pr.onomica dos pac.c::. ou tut.or. ou pcs:-oa C'ncarregad:\ 
de sun. guarda. tomar uma flest.a,c:; decisões: 

(1\ i>nl.rl'gal -o ao,c:; paes. ou tutor. ou p~ssoa l'n~nrJ•r ;,;-ntla 
rlf' sna !!'U:\rl:!·a. sC'm nPnhumrl. c.ondíção. ou ~ob a >: conrl içür.c:: 
que julgar utais á sande, segul'ança e moralidade do mci_'Ior; 

b ) entregál-o á pessoa idonea, ou internat-o. em hospital, 
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usylo, ÜJ.SLiLuto de educ:a1 ~ ilo. officina, c.scola de lll'éSCl'Va1;iio 
ou de reforma; . · · 

c) ordenar us mediuas conveniente~ ao:; que ncces:;iLalll 
. de l~ala.m-enLo especial, por soffrerem d!:! quahJuer ú-ocnça 
physJCa ou mental · · · · 

d) deterelar a 'su ~·pcnsão ou a pct'C!a do patrü/ pu<lcr uu 
a de.stiLui•iàO úa tutela . · ' 
. . Art. Si no prazo de um mez, a. dat,ar da entrada em 
JUizo, o menor nã:o fúr l'eclamadu por quem de direito, o juiz 
o declarará abandonado, e lllc dar á conveniente destino. 
Todavi:>~, a -qualquer tempo que o responsavel recl amar o 
·menor podel".:i scx·-fhe restituiC.-o. ' 

Art. O menot· reclamado sc1·á entregue, se ficar 
provado: 

I. A qu a lidade di) pae, mãe (legitimo ou illegi lüno), tu-
tor ou encarregado de sua guarda. . 

II. Que o abandono do menot· foi motivado pt,l' circum- · 
stanc ia independeu t e ~a vonlade -do L'ectamanlt: . 

III. Que o r eclamtanLe não se ac'ha in~.:ur:;o em n enhum 
àos casos em que a lei ~eommina a suspensão ou a .PCl'Ga do 
patrio p oder ou deslituição da t utela. · 

IV. Que a educac,ião do menor não e l}rcjudicada ~.:om a 
volta ao poder do reclama.nLe. 

Al't. ·Feita a prova exigida no artigo antel.!edentc, o 
menor pódc ser en tr egue pot decisão I(Jo j u iz. 

§ 1.~ O menor·, que Iõr en tregue, poderá ficar duruntc 
um prazo não super ior -a um anno sob a v i:;ilancia do juiz, 
se assim fõr julgado necessari-o. 

§ 2.• Si · os paes, ou tutor. ou pes:;oa cncarl'e~ada da 
guarda, tiverem recurso.:; pccuniarii)S sul'fi cienLcs, serão obri
gados a indemnizar as dcspczas que cum o menor huuvcl'ern 
si co f ei tas . Esla indcmnizac,:ão lambem !;C dará aiuda no 
[)aso do menor não ser, cntrllguc . 

Art. Em caso de não entrega ~lo menor reclamado, ._, 
juiz d~cl:u·al'á na sua decisão. s i cal1e nu 11ào procedimen to 
criminal contra o pac, mãe, Lulor ou ew.:atTcgado t!·o menot·, 
por o haver abandonado, ou maltratado. 

At·~. O .nau, a miic. n Luto1· ou cnearreg·udo da f"Ua l'da 
do mcn uJ' julgado al.Jandcmado, criminoso ou ct~nLx·aveu tnr, que 
::>eicnlc c t.lireclamcnlc h-ouvct· excitado. favot·cci'{ion ou pr(ldu
zido o c~l a-t.lo em que s 1~ acl1ar o n lcnor, ou de qualquct· mo~c) 
lwuvt~t· cntlC{H'I'ido pam a pl•r·vcrsão deste ou para o tornar 
alcnn! ico; ou deixado •lc i111pcdir, podendo fazcl-o, r,s mot.ivo:; 
ou l'<tcl o:; que cnnlt·íhuit'<llrt pa!'a aquclle cstaúo, inl'oiTor:.i na. 
mulla dl! 100~ a 1 :1100$, al-•'m da:> mais p1~nas. c tn que tcuha. 
incorr ido . · 

Al'l.. l{) nwnot· rk I 'i anno:;. in r: i;;iLu'llo autor nu ~:um-
pl ice ~ l t• cr•iltw ou tHJlllt·nvtmc;iio. uiío ::>f'dt .s!JI.Hnelt.idn a pro
.ce~so penal de n cn hum a e,;pee tc; a autot·rdadc. .~ompctcnLe 
toman\ súmcntc a::> inl'ormac;ões precisas, L·egt~trando-as, 
sobra o facto punivcl a .sua autoria, o estado physu~o. m-ental 
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e moral do menor, c a :'lituaçãu ::;ocial, mol'al e economica dos 
paes. ou lulor, ou iJessoa :suiJ eu.ia. sual'dtt viva. 

§ 1." ~i o mellor J0r ahantlonu,do ou uwrulmenle per
vertiJo, ')U PC: I h"cr em vel'igu de "' ::;er, a auLotid-aGl~ ~:umbH_~
íenle Pl'l!rl'l'<t a sua ~tJ!loe_a(:ão em a:'iylo, ca~a ele eduea~ão, 
e~cola de pre:::cr,·ação, -uu ''· L:•llll'iar(t :'r ·Jw.<sua idonca, po.1~ 
f o do o r ~mp1• rwt:-c:s~at'io á sua -eduea~,;ãu, t:ointanto · rruc HÚ'J 
ultrapa8sc a cdadc de :.!1 anno~. 

~ :!..0 ~i n estado do menor exi~.;-ir um tralan1en !.u e~pedal, 
si. nolavelmcnle, elle soHt'l~t· dü qualqUCJ' fórma ue alienado 
ou defieicm:ia lllt.:nfal, 1'õr epileptieo, !iur-do-muLlu uu cég·u, a 
aufm·iJade ordcnarü. ::;üja. :mbmeltido au tratamento apru
yriado ao :seu estado. 

§ 3.0 Si o menor Itlí•' for alJat;·donado, nct11 iuol·alnll'lllu 
Pl't'YC'rlido, nem es! ivt:l' Clll veri&u de n :;et·, H l 'lll prcr.;har de 
lrat ::unenlo esveeial, a autoridade poücr{L deixal-o eom u:; 
pae:s, ou lut.ul', ou .pc~soa sub cuja guarda viva, JlOl!cndu 
fazcl-o r.;om as condi(;ôes qu e julgar ulrcis. 

Ar I.. O menor ind ig-i I a do au tol' de ~:rime 1.1 u :<.:onLra-
ven\;ão. que eunt.ar mais de 1·.1 anllos e menos Lle J.t-1'. ser;í. 
snhmci.Lit.lo a pl'oce:;;:;o cspceiaL l.omaudo, ao mesmo teri1pu, a 
aulUJ·idade ~:ompc\.en L c as nret isa::; infunnaçõc::;: a rc5peil.o du 
cstU:clu pllysico mel' tal ~ moral de<lte c da siLuar·üo :;;rn:ial 
~lwral e e~onm.;, icn dos pacs, lutm·, ou' JJC8soa cnca:.regacu. d~ 
::ua guarda. 

§ 1.0 Si u menor füi' abandona.d11. morahnenlr~ pervertido, 
ou esliYcr om perigo de •) ,;er, a autori:Ua-de o inLel'llarü e1H 
uma. c5t:ola de l'Cforroa, JJOl' 1.-od<J o tempo neccs.sario :1 .~ua 
~~dut:ação. que podcr.ú sct· de ires annos, no minimo, c {.lo 
;:;c[c, no ma:;:imo. . 

§ ::?.0 Si o puc. a mãe, o tuliir ou rcspon:;avcl ]1do ml'1lot·, 
c~ti vt'l' em wndicüt•s tlc o rt::wcar. c, po1· culpa :;lia. nfw o 
tiver J'citn, a aulor"idauc lbc ilhpflrii a pena de m'Ult:i d\' -!Ou~ 
l\ 500$. •1U a Ili'Í~ão ccl1ular de cinco a 15' dias. 

§ ::!." Si o •·-~fadn do menor ex ig·ir lt•al.amcnto espm:ial, ;;J. 
lliJitwclmenle. dlc ~nf1'1'Cl' rlr <Jualqur:!' fór.ma dr! aHena•;iín riU 
•h•\'ieiem:ia t!ll'tllal. fôt· rpílcpl ien, ;;urdo-mUÜ(l, c•:s·"· alco
nliL"t), a nul,t·idtH.:P nt'Úf'll:.l.t'ú ~~~.ia ;mllmdUd'o ttll lratam·~nlo 
api'VJit·ia~lo ao :<•'ll r!:slaJo. 

§ .1,~ Si n men01' não fôr nl.Jant.lonadn. llPtn mor-alnHmlc 
)Wt·v•:l·l.ido, tH.'lll pt·ccisar dl' tralamL'JlfO c;;pel'ial. a aul,)l· idade, 
:-:í Ll julgar ~.:ulpnd". o rccollH't'ti ü unta e~nlu. (k rcJ'ol'ma, JW],, 
JH'<LI.n de• lllll a l'in~.:o anno;;. ~ ~ · .. 

;; ri." No l'H~u {]C eiJlllt•av L':Jl;uu ~IUC na" l'e\'ele Y1c1o uu 
lll:Í iÚdo]l'. o juit. püd1L', <11.1\'r~t·l i:Jt!u u m:Cnut·, L'llfr,~~td-1' ~o:; 
JHI~'S, rulnl' nu encat'J'eg-udo da :;ua gu;u·L!a, uu r.lar-•llw uult·u 
th.'~Lirr•1. ~ern pr·onwwiat• nc·nhut11a cnndemna,~flu. 

~ ti."' Em ea:;11 de ab~uiYi•;iio a aulo1·idadc p,j._te: 

o' 1!11[ r·c;.:-a1· o menot· an,.: r1ac~. ou 1 ulor, ou pe.~::;ou en-
cat·t•cgada {]a· SLHt ÇUUl'Uil, ::i'\.!111 çOUGir:uc~ i 
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b) entregal-o :::oh coth.líçiies. eouw u ::;uhmb:::üo ao patro
nato, a uhri;.:-açüo de apJ·cnd er· tJm ,,~rrix:i•J ou Ullla arte. a 
ah:::lcução de hebid<l:> altuulica~, c UI·:; ar umu. c:::cola. a garaut ia 
de uru bom comp~n·lamcnlo, soJ1 pena de su,:pcn:::ilo Llu tmLt·iu 
poder ou dl!stiLuicão da tutela; . 

c) ClÜl'Qgal-o a pc:-:.sna idouca ou Ü1:5liluto •Jc cC.ucaçãu. 
Art. ·A au l•)ridaúc püuc, a toúu u r empo, lJO!' propo,La. 

do J'it·cdor tio rc,:.['ict:!.ivo eslabe lecimenlo, t rausl'crir· o menvt· 
de uma escola de rcfot'ma pat·a uma de prcset·vat.;ào . 

Art. :3i no nwmcnlo da pct·pciro\:ão Jo ct·imu uu ct•ll-
f.r3ven~:iío, o menol' linha mai:; de 1::> anno:; e mcno~ de ~ t, 
o ~:umprimcnt<' {!a pena :::crJ, durante .a mcnotidaue Jo c•m
demuado, tcomp I Na mente separado drJ:; JH·e~os nmior~!:'. 

Art. 0:3 vadios, mcudigos c cav•Jeit'a!< que tiverem ma i,.; 
de 18 ann•l:5 e mcno::; de ~1, ;:crão recolhidos ú. Colonia Cur
J'cccional, pelu pi·azo dt• um a tiuco atlllOS. 

A1·L O pr-oces:::o u que forem :mbu1.eLUúus o~ menore~ 
serti sempre sccn•l.o . 

§ J.v I() Jornal •m incl iviL!uo, que, por qualquer i't.íl'lll:J. ·tf•! 
Jm.Ul icaç-ã11. infringir e~lc preceito. incorrerá na multa {!c 
i : OOfl~ a 3 :000$, a.h'm de •.•ulras prmas em que po.-;>Ja iuc otTct· .. 

§ 2.v :\o pruce:;,::,.l, em que 'hou\·cr co-réo:; meuore:; c 
maiores, se ubservarú lambem esta. regra; e, vara o julga
menLo, se proccdl'rá iii. :SC!Jara~:ãu •los meuore:::. 

Art.. O menor inl.ernallL> !!lll e~ o la de rcl'urnm pou('dl 
oiJI N ' ltr;ramVJntu cundici•mal, CllllC'JITCUrlo as :;cguinte:; erin
diçõcs: 

a) .si. tiver 1G ann•J:> cornplclos; 
o' :; i ltoUYet· cumpridt.l metade do tempo üc int•~1·na..,;i'í••; 
c) :-:i não fõr rcincídcnle; 
dj si í'õt· moralmente rcg·enernuo; 
t! ) ::; i cstiYcr apto a ganhar honr·au<l-mPnle a Yída. o11 

tiYer· m eitts lfc ::;ub:üs!. enciu. ou quem LlL'L's mi nhf 1'1'; 
r :::i n pe.s.:;oa. ou í'ami!ia, em euja compaultia tivet· d(' 

ir \·in~t·, fi)J · con,;iderada. idonca, d ·~ murl•J a nf'w poJcr LH'e
:oumir-.se J•eincídcnda. 

:\rt. Ü:'\ nv:noJ·c:;.. que olJtiY"I'l~lll lin·;mJt:lllll t:owlki••-
nai, rie:u·5u, Junmte •.> f•• uJpü qu n fallar p:u·a. o t'Ulll [ll'ill lrt.'nl " 
da inle•·nal'iiu :sob a vi:::ilanda úa autoridade cnrnpt'lenll', 1: 

aus cuidat!Ós do Palr·onàto . 
At·f. O l in·amcolo cíllldiciuna l ~t•t·;·t 1'•'\'o;.;adll. si " 

mt!llut· <>•llllmeltcr al;,n.J,m eriaH~ I)U L:unt.t·av••Ju:ão que itnJII ll'l ' ! 
)wna J'c.4ricl ÍYu da lii.Jcnla(h• . Em ta 1 ca~n. o uwn• ll' ~•:I'á ~lt! 
n•.l'l:l> inh'rl\i\U••. l' n tem)'' ' dccorl'iüu Jut·;wtl! o li\'J'lllllt!l!l" na•J 
sel'·:i wm pu lal!tJ. l)pcn 1-rid", pO!'I~DI. louu n II'IIIP•.o. tllllJ I a·ll.u \'a .• 
!>en t que u !ivramenl •l ~da ~·~vogad('. u liucnlad·~ ,;p l.ttl'n<.ll'a 
ddin iUva . 

. lrl. 'O Jiq·amt•nl•.' ~~.:orlllicinllal .:;ct•á Cllllt.:l.!Llil.lt~ p~>l ' •11 :
d~ãu Ú ( l jui~ t:t_llllPdcnlL', lllt.:oiautc iuicialiva C i!l'UVO:ila UO 
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din:~;lor Lia r~J::il.Jec Liva t,:::;cula, o qual ju::;t.ificarâ. a. couvenien
t.:ia da conce:;::;áo em fundamentati(,l l'clatol'io. 

Art. Em falta t!·e e::;tabele~;imentos adequad os á exe-
uução do r cgimcn t.:readu por e::;La lei, os mcllOl·cs condemna
~us ser ão r~ctulhidos, vara o eumpt·iruenLo da Pt!na, á prist)cs 
llH..Icpenctt! nLcs da::; uos cundemnallus maiOI'I.:s. 

Rejeitadas a::; seguint.es emendas do Senado: 

N. 119 

·Onc!e convier : 

_-\.l't. ~ ;.Fil:a o Governo autorizado a pôr em cxecucão o 
iJJstitulo, IJCnal . .da condemna!iã<Jr uoudh.:ional (SU!•sJs; , . me
U.iauLc as ::;e<;uinte:s bases: 

a ) 1w caso de ~;rJndcmna~.;ãu a uma pena de multa ou de 
LJr i::;àu uc qualquer natureza, attb um anuo, t.ratanuu- se ue 
uelinqucutc primario e que nào tenha revelaotJ.o uü·t.mm::;tancias 
intlicativa::s <te t,emilJilidaue e::speciaA, o::s juizes e Ll'ibunaes po
dt:H·ão su-spender a execução da pena im posLa por um vra~u 
HliUimo de dois annos c waximo de quatro a:nnos; 

b) expirado ~:'Se prazo de provação, ::s_e m que o con
dcmnad-o tenha praticado nova inJra(.!ijão, tieL~r·minando .ap
plicat;à.Q de qualquer d a::; p enas indica<tas na lettra a, a cou-
u emnac,;ão ::seni. com;iderada como nâo ex:is !.ent e; .· 

c) ::si dentro du J..lraw estipulado, o ~;onaemnado inci~i~ 
em qualquer da::; r efer idas pena::s, pOL' dclicto anterior ou .pos
tcl"ior, será c.xecu Lada a pena suspensa, sem conf usão com. 
aqucllas, em .que haja incorrido; · 

d; não te1'ú togar a susr}ensao da p ena nos \Crime:; contta 
a ::sc;;uran1ja da honra c da llOnestidade das familia,.., ( Cod. 
l!cn., liv . ~·, til. ~o, t:ap:>. i" a 5", e t.it.. 9", cap. i" ) ; 

e) a su::;pelJ::são da c.xeuuvão ua pena não. compn~hende os 
effeitu:s civt::; da contlcnulf.vao, nem ouLt•os efí"e1tos penaes, 
<.liVel':;us ou dccJatadu.s na Jcttra a; csles cHeito:;; porém, ces
::;at·ão llo Jia i.!lll i.J.UC for UC~Iarada iuexi::;Lentc a llOlld QllllJ.at;ã.o; 

{) a lctlra tt SÓ !;C l 'cl"Cl"c á mulla COUVC1".5ÍVd Clll .fU'Í SÚO, 
a::; mulLu.s que dão logar a cxccucão civil, como a:s 1isuae:s, 
não oo::;laJ'Üu a ::;u::;!Jcn::>ào Ja lJCllU., nem IJl'oilu~ii·ãu o::; eHcit.os 
dL'k!larados na lcLLra c; 

y ) cturautu u prazo da ::;uspcn:;ão da pena, não correrá a 
prcscripcão; . 

h ) vot.lcrú Sl.ll' tlOllCcdido livramcnLo IJl'OVÍSOl 'iO, ÜliUC{JCU
tlcntc de fiança, ao pre:so em Jlagranle por cjwa comJJl'cllcll
tlido no::; caso:s da i ettra a, hvramenl.Q que sen\ ua::;sado nos 
mesmos ca::;os um que, pc(as. l·ui::; vigente:;, se Já o l}Ut!Vl'U~ 
menLu da nanl)a. 

Al·t . Fica extillcta a Jian~;a. ídunea. de que tl'at.a q 
art. 401, !!• parte, e pa.l'agrapho uuico, do G<ldígu Penal •. 
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Onde convier: 

Art. Fica o Governo autorizaKlo a reorganizar, sem 
a~I{Il'l_ent.o de despeza, a Secretaria ela. Côrte de Appellação, 
drvrdmdo-a. em duas soooões - uma administrativa outra 
.fmli~iai'ia, a que ficarão incorporados os dois offiéíos de 
JustJça .da mesma Côrt.e ~, sob a direccão geral do see.retario, 
remodelando ·seus respectivos serviços, sem prejuízo dos di
:reitos e garantias Jos actuaes servontuarios, com a faculdade 
de aproveitar, até dois addidos no quadro r~ult.ante da nova 
-organização. · 

Approvada,.; a~ seguintes em-endas do Senado: 

N. 121 
Onde convier : 
ArL. Fica o Governo autorizado .a reorganizar o Corpo 

de Bombeiros do Districto Federal, sob as seguintes bases: 
a) elevando a 1. 000 praoas o effect.ivo da corporação; 
b) -organizando com a ampli-aç,ão desse effectivo duas 

compan'hias com a mesma constituição das existentes; 
c) modificando a constituição do quadro dos officiaes do 

ser·vioo sanitario, tornando-o mais de aecôrdo com · a orga
. nização gePal. do Corpo e com as necessidades do servioo. 

§ 1..• No regulamento que fõr decretado em virtude desta 
autorização, o Poder Executivo procurará tanto quanto ;pos
sivel equiparar, ás da Brigada Policial, as disposições que 
disserem respeito aos direitos, deveres, I'egalias, penas, re
compensa~, etc., contidos nos es~atutos que regem essa milícia. 

§ 2.G O ;Governo abrirá os creditas .que se tornarem pre
cioos para a execução da presente autorizal}ã,o. 

' N. i22 

Al'L. Fica o Governo autorizado a abrir, e.m :1921, os 
cre<!itos necessarios para execução das reorganiza.Qões auto
z·izadas da Guarda Civil e Inspectoria de Vehiculos. 

N. :123 
:Onde -convie1·: 
Arf~ Fica o •Governo aútorizado a abrir o credito de 

i. 000 :000$, para adeantar, .mediante a devi<!a indemnizaoão, 
ao servi co. de saneamento e prophylaxia rural crea.do pelo 
art. 12. do decreto legislativo n. 3.987, de 2 de janeiro 
de 1920. 

1211 
Onde convier: 
Art. O Governo fica autorizado a promover, nas con-

dições que convencionar, a unificação dos contractos ·que rc
c. - Vól. ~"VI. 
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gem o serviço de esgotos da Capital íFederal, entrando, para 
esse fim, em accôrdo com os concessionarios; poden·do alteraJ·, 
accrescent.ar, substituir ou annullar Cllausulas daquel1es ~eon
tractos, tendo em vista o melhoramento do serviço existente, 
a redu.cção das taxas de esgoto e a extensão das rêde's ás zonas 
ainda não providas, solicitando para esse fim os creditos ne
cessarios. 

10 Governo respeitará o privilegio de isenção de direitos 
dos contractos existent~s e concederá para os respectivos ser
vivos as regalias d.e obras pertencentes ao Estado. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (Para encaminhc.r a votação) 
- Sr. Presidente, tenho até agora deixado transcorrer em 
silencio varias emendas deste .orcamento, algumas até uteis, 
muito embora anti-regimentaes, como a de n. 119, que le
gisla sobre materia. penal. .. 

'U~1 SEh DEPUTADP.- Esta foi rejeitada. 
O SR. MAURICIO DF. LACERDA - • • • c a de n. i18, que le

gisla sobre a infancia aban-donada. 
. Assim· a 'Camara não póde collaborar nessas med]{ias, 

visto como neste ·turno do o~amento, não póde sequer cor
rigir qualquer disposição. 

Existe~,.~ntretanto, innumeras elevações de vencimentos e 
podem-~e contar pelos dedos as emendas desta natureza; raras 
são aquellas que não augmentam vencime.Jios. Existem. 
outras que autorizam reformas de corporacões, como a Guar da 
Civil, como a dos :Bombeiros, i.udo isto em cauda orçamentaria . . 

VOzES - Teem parecer contrario. 
0 1SR . ~L\DRlCIO DE LACERDA - Desde que o parecer é COn

trario, não preciso ·encaminhar a votação . (Muito bem. ) 
Rejeitada a referi.da emenda n. i24, co Senado. 
Approvada !l seguinte emenda do Senado. 

N. 125 
Onde convi~r ~ 
Art. Fica. supprimi<ia na 'Escoia Polytechnooa do Rio 

de Janeiro a aula de contabilidade e trabalhos graphicos de 
estatistica. incorporando-se o ensino das respectivas materías 
no da cadeira de economia política e estatística, que consti
t.ue a deeim.a seccão, passando o prOfessor da aula a substi
tuto óa mesma s~cfi.o . 

'Votaeão da seguinte emenda <lp Benad<l: 

N . 126 
'Onde C(}m;jer : 
Arl. Fica o Governo autorizado a despender, desde já, 

abé a quantia de 5.000:000$, em trabalhos destinados á com
lflemoração do eentenario àa Independf?ncia do Brasil, em 1922. 
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O Sr. !Mauricio de Lacerda - Sr. Presidente, eu chamo 
a attencão dn Camara para esta emenda. Acho mesm-o que de
vemos parar aqui a votação. 

A emenda diz : 

« Onde convier : 

Art. Fica o Governo autorizado a despender, 
desde já, até a quantia de 5.000:000$, em trabalhos 
•destinad os ;í commemoracão do centenario da Indepen

"' dencia do Brasil, em i 922 , • 

Sr. Presidente, esse pro.iecto de commemoracão da nossa 
Inde:pendencia Política, em 1922, foi p3X}ientemente estudaJdo 
Ilelo então Deputado. ·.Sr. Justiniano de Serpa, actual gover-
nador do Ceará. . 

Chegado a -seu ultimo turno nesta Casa.. tendo sido en
viado ao Senado e de lá voltand-o, recebeu aqui uma emenda 
:relativamente ao :Corpo ·de Bombeiros, que difficultou a sua 
l)assagem. O resultado foi que se pretendeu incluir uma au
torizaoão 'Para que o Governo promovesse esses festejos sem, 
todavia, fixar o credito. 

O SR. CosTA REGO - Isto foi um projecto especial. 

O SR. 'MAmucio DE LACERDA -Então, melhor. Agora, em 
ca.uda de orçamento vem um credito de cinco mil contos para 
o Governo despendel-os, <iesde já, com ag festas do !Centenario. 

Penso que e.~sa autorização para promover os festejos 
do , centenario de '1922 deve ser dada e cumpr ida de accOrdo 
com o pr ojecto e~pecial a que se refere o nobre Deputado por 
Alagôas, e soHcit.ando o Governo eonsoante o que ficar as
sentado, os respectivos creditas, porque, .de ante-mão o Con
gresso terá de fixai-os e de se pronunciar sobre a utilic:a.de 
ou nãó de certas medjdas toma(}as pelo Governo~ Ao paso 
que, aqui entrega-se-lhe a quantia de 5 •. ooo ~ntos e elle fará 
della o .que entender. 

Eu acredito •que o parecer foi favoravel "QOr se tratar de 
um governo, um governo de festas. 

Desejaria uma explicação, desde que ba um projecto au
torizando o Governo a promover esses festejos. E' claro que 
de accôrdo com essa autorização, pod·erá fazer o seu "Pro
gramma completo e solicitar em i921 o credito necessario. 
Entretanto, se salvarão as apparencias não sóroente, como 
tambero cada um cumprirá seu dever com respeito ao cente
nario. Acredito que. para ~ommemorar o centenario d~ uma 
independencia é muito mal escol'hida essa fórmula. Nessas 
-condições, solicito uma eiplicação do honrado relator. (.Muito 
bem.) 
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O Sr . .Alberto Maranhão ( •) (Pal'a encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, até certo ponto está ex.acta a informação 

do nobre Deputado; fa1ta, enlret.anto, completal-a. 
· O pz~ojecto autoriza .o Presidente rla Republica a organizar 
o programma do~ feste.JOS de commemoracão do centenario, 
sem credito, entretanto, para a exoouí)ão d-o ,programma. Pos
teriormente, o Sr. Presi.c!·ente ct.a Republica nomeou uma com
missão para tratar da organização .desse programma. !Fi
zeram parte dessa <Jommissão distinctissimos collegas nossos, 
que foram <lS primeiros a solicitar da Commissão de. Fjnanças 
parecer iavoravel para esta emenda, porque ella vem exacta
mente preencher uma falta daquelle projecto. 

Determinavamos que, uma vez organizado o programma, 
se solicitasse co Congresso em todo ou parcia.lment~ os cre-
ditas necessarios. ' 

AJ;)ontece agora que a commissão nomeada· para tal tfim 
se encnntra em serios embaraços. Porque ha despezas im
mediatas, dcspezas que ago~a devem ser realizadas c para que 
possa ter .proseguímento o trrumlho concernente ao assumpto 
é que a Gommissã.o de Finanças foi obrigada a acceitar a 
emenda do Senado. 

Com est:a. expliteação, espero qup o nobre Deputado fique 
satisfeito. Cllu-ito bem.} 

Approvada a referida emenda u. l~ô. do Scna~.:o. 

Rejeitada a seguinte emenda do Senado. 

N. 1:27 
Onde convi~r: 
Art. ,Fioa o ·Governo autorizado a reve1· o deereto 

n. 11.õ3G, de iS de março de 1915, sem augmento cc despezas 
e mantidos os direitos a-dquiridos, adoptando-o ao regimen 
universitario c ás necessidade!> aetuaes do ensino secundario 
e .superior; podendo. oub'o~im, promover a dií'fusão do en
sino primaria, ~e aacôrdo com os Estados, e abrir os neces
sarios credites para a reallzação deste fim. 

O Sr. Mauricio de Lacerda- (pela ordem) Sr .. .Presidente 
peço a V. Ex. fazer constar da acta que votei a favor da emenda 
n. ·127, que era contraria ao analphabetismo e a favor da ins
truccão. (Muito bem). 

Approvada a seguinte emenda. do Senado: 

N. ~28 
Onde cqnvier: 
Art. 10 Governo fica autorizado a construir dentro dos 

limites do Districto Federal, nma penítPneiaria. a~irnln nam 

(*j Não foi revisto pc-lo orador. 
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homens e outr~ separada para mulheres, onde se ministre aos 
sentenciados nella re!lolhidos ensino pratic:J de agricultura, sob 

. um regimen que se assemelhe, quanto posAivel, ao trabalho 
livre. 

§ A penitenciaria agricola para mulheres poderá ser 
entregue· á ileliberacão de senhoras especialistas, e terá aecom
mo.dações proprias para, em secção disíincta, receber as pessoas 
do sexo feminino, condemnadas por crime ou contravenção, 
processadas -ou symplesmente -detidas, ficando absolutamente 

. prohibida a internação de pessoas desse sexo na. Casa de De
tenção · e na Colonia Correccional de Dois Rios. 

Art. Pa.ra esse fim, fi-ca oulrosim, autorizatlo a abrir 
os creditos necessarios, não só para a construccão do estabe
lecimento, como para pagamento do pessoal administrativ() in
dispensavel ao seu regular funccionamento. 

Regeitad~ a seguint~. emenda do Seriado: 

N. 129 
Onde convier; 

. Art. E' concedido ao compositor :DrasiJejro Julio Reis o 
auxilio de 30 :000$, para a instrumentacão, cópias, ensaios e 
montagem da sua opera lyrica Soror Ma:rianna, e para a au
di~Jão dos seus Poemas Symphonicos, á grande orchcstra, 
intitulados.: o ,I, Caravana Celeste; o II, O Viatico; o m, A 
Morte de Petronio: o IV, Vigilias d'armas; o V, Dionis<~s; e o 
VI, A Canção de Da.phnês. · 

Approvada a seguinte emenD-a do Senado: 

N. 130 
Ond~ com·ter .: 
Art. E' revigorado neste orçamento o art. o· da lei 

n. 3. {}70, de 3f de dezembro de 1915, com a seguinte :redacçã.o: 
As subvenções pecuniarias coMedidas pelo Congresso 

Nlacional, a cst.abC\~ecimentos de ensino ou a institutos d2 ca
ridade serão pagas por par\)ellas o á medida que forem fis
calizadas ::tfi contas I'clativas ás cotas entregues, devendo para 
este fim ser nomeada pelo Ministro da Juslí~a uma com
missão de tres funccionarios da contabilidade daquella Secre
taria de Estado, sem augmento de gratificaçõ·es além fiaR 
pertinentes a~s seus cargos. 

'RlegP.if.ada" a;::. l'cguintes emendas rio -S"~n~o: 

N. i31 
Onde. convier: 
Art. Fica o Governo autor·izado a adquirir, para a ::E:o

cola Nacional de Bellas .Artes, o quadro Li1llÜ>?Ja, .exposto e~ 
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1918, na. Esc.ola Nacional de Bellas A.rtes (e premiado com a 
grande m-edalha de prata), quadro esse de que é autor o pintor 
brasileiro Augusto Bracet (premio de viagem) 

N. 132 
Onde cqnvier: 

·Art. Na vigencia oesta lei sejam de prefereneil!- in-
cluídos, em caso de vagas, !)Omo segundos tenentes pharma
ceuticos da Policia Militar, os. sargentos do Exercito ou da 
Policia que provarem ter exercido varias commissões como 
pharma·ceutícos, com vencimentos de 2° tenente, ~or aviso pes
s<lal, assignado pelo Ministerio da Guerra ou Justica. e forP.m 
diplomados. 

Approvada a segu~nte emenda do Senado : 

N. 133 ·-Jp 
Onde convier: , 
:Art. iPara au.."'<ili~ ao Hospital \da Santa Casa da Mise-

ricordia do Dist ícto Federal, 4.0il :·000$000. 
Votação da seguinte emenda do Senado: 

N. i34 
Onde convier: . 
~t. Fica o Govern<~· autorizaidjo a, consolidando as 

disposições vigentes sobre escriptorios ou ea~as de emprestimos · 
sobre penhores, ex:ped.ir novo regulamento para as mesmas, 
adoptand.o as medidas que ,julgar conveniente e conservando os 
actuaes fiscaes emquanto bem servirem. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (•) (para encaminhar a vo
tação) - Sr. Presidente, a emenda n. 1.34 di:zl: 

c:Fica o Governo autorizado a, consolidando as dis
posições vigentes sobre escriptorio sou casas de em-

<:: prestimos sobre penb,::>Tes, expedir novo regulamento 
para as mesmas, adaptando as medidas que julgar con
veniente e conservando os actuaes fiscaes emquanto 
bem servirem.,. 

Sr. Presidente, não conheço o aetua! regulamento das 
casas de penhores, muito embora não rne sejam essas casas 
desconhecidas. Entendo, pQrém~ que uma: autorização que 
varia um pouco ... 

·O .Sa. ALBERTO MARANHÃo - O parecer é contrario'. 

"" ('") Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. ;~f.UiRrcro DE \L\CERDA - Tendo o r elat<>r declarado 
que o parecer é contrario, nada mais tenho a dizer. (Muito 
bem.) , 

O Sr. Alberto Maranhão (para encaminhar a votação) ( *) 
-: Sr. •Presid_ente, sJ'bre a emenda n. 134 ouvi, por delega
çao <la Commzssão de Finanças, o Sr. ministro da Justi~, que 
declarou estar o regulamento das casas de penh<>res dando 
bons resultados. 

S.: Ex não pediu, como se prP.tendeu allegar, a emenda em 
questao, que teve p arecer contraio da Commi.ssão. (~fuito bem.) 

Regeilada a referida emenda n. 134, do Senado 
Approvadas, successivamente, as seguintes emendas do 

Senado. . 
N. 135 

Onde convier: 
Art. Os livros d.o registro dvil de nascimentos, casa-

mentos, e obitos. r-emettídos ao Archivo Nacional em virtude 
do art. 335, do decreto n. 9 .263, de 1911, deverã<> ser devol
vidos a<>s respectivos cartori<>s no prazo inpr-::Y.rogavel de trinta 
dias. · 

N. 136 
Onde convier: 
Art. As vendas de bens judicialmente autorizadas, a 

que se refer e o decreto n. 3. 007, .de 27 de dezembro. de 1919, e 
que cabem obrigatoriamente aos porteiros das varas conten
cb'Sas e administrativas ·da justiça Io.cal do Districto F ederal, 
abrangem todas a.S que tiverem de ser feitas. em execuções 
<>u dentro de inventari.os, quer o.s pr~essos no juizo da pro
vedoria, quer os do juizo de orphãos , inclusive os .casYS em 
que forem interessados menores sujeitos ao patri<> poder, bem 
como os do (}ivil. · 

· P.aragrap}1o Serão nullos os .actos que se effectuarem em 
opposição a e::se dispositivo. 

~ Paragrapho. Não se éomprehendem n3'S ·casos espec_ifi
cados a~ vendas <le bens já deferidos J)or effeito da. partilha 
á propriedade de menores ·sujei tos ao p atrio poder, nos termos 
do art. 38G, do Codig:JO Civil, sem prejuízo d() art. 387 do 
~E*> mo Co digo. 

N. 137 

Onde convier: 
. Art. Aos fun-ccionari.os da Inspectoria de Fiscalizacão 

Publica, a-baixo mencionados, será concedida uma diaria pro
porcional a ::rs cargos que exer cem, por exigirem <>s serviQOS 

ç•) Este discurso não foi revisto :pelo ora.d'or. 
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dessa Inspectoria trabalhos diurnos e nocturnos de fi.o;calizacão 
permanente, portanto fóra dai'. horas c dias T'P~ulamrntare!'; de 
a.~p e di ente. 

A importancia pa1•a essa~ diarias será rel.il'ada da renda 
eventuat dessa. Inspectotia, JConstanw de mult.as1 lln:\:as rlc 
analyses. de taxas r.le fiscalização de entreposlo 111' ll'í!.l' '' ma
tadouros. 

A,; referidas diarias s·erãQ ~istribuidas da !':egu int.o fórma: 

Inspector gern.l ..• . . : . . . . . . . . . •.....•.•.... , 
Chefe <i e serviço ..... . .... .. .. . . ... . . .... . .. . 
Inspeet:n-es e sub-:inspectores.sanitarios em Rerviçn 

na 1Jnspectoru1 ......... . . . • . .•....•..•.•..•. 
~-\uxiliares do Laboratorio da Inspectoria do Leito f' 

Lacticinios, destacados no serviço -de :ríscnlizn-
cão sanitaria .......•.••. . .... .. ..• .•••..•. 

Guarda's fiscaes-. • . • . . . . . . • . . • . . • . . . • . . ••.... 
MotoristaS~ .· ....•.....•. . , ..... ~ •..•... . . 

IOnde convier: 

20$000 
15$000 

1MOOO 

10$000 
3$000 
31SOOO 

Art. q: Os estudantes de preparatorios que, approvados, 
na é'poca regular de dezembr:;r, nos exames pref!críptos pelo 
art. 84 do decreto n. i 1 . 530. de 18 de marco de i IH 5, os tiverem 
na dependencia de uma só materia para a matricula nos insti
tutos_de ensino superior da Republica, poderilo fazel-a em 
março do anno s·eguinte, sendo-lhes facultado om F.leguida o 
exame vestibular». · 

o Sr. Mario de Paula (• ) (Para encaminhar a votação) 
-Sr. •Presidente, pedi a palavra para daqui fazer um appello 
á Commissão de Redaoção do Senado, no sentido de ficar afinal 
redigida esta emenda de accôrdo com o pensamnnt.o que pre
sidiu á sua apresntação e ao voto do mesmo Sonlldo. Como 

. está redigida, só gosarão do favor nella contido apenas os es
tudantes de preparatorios, CJ,Ue tendo sido approvndoH na época 
r egulamentar de exames, em dezembro, fienndo com uma 
unica materia a lhes faltar para· cooolusi1o do !lllll cursoo . de 
prcparatoríos . . 

tO.ra, estou informado de que quanto n nprosentação 
desta emenda o intu ito foi de estende!" n!'1t.l' 1'nvor· a t:l'dos os 
estudantes de -prepnrato.tios aos que, torminadn n épnca re
gular de exames em parte, ficasse fa1tnnclo ul)nnn~ \\mu. ma
teria para completar o curso de preparntorioll. 

Seria uma iniquidade que esta medidn. nilo fOiHHl oxtensiva 
áquelles eMudant.es. aos quaes, reprovado!! U.lll'!llli'l l!m uma 
mat~ria, ficasse falt.ando uma só parn cnmrlotaz· n curso 
de prepa:ratorii>s. Ora, tanto pód~ em tre!!-> mazc-s prnparar-se 
para o exame <ic uma unir.a matcria o ··~fmhtniP tpcr. nn •"Poca 
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de dezembro não fez .exame, como áquelle que, tendo estudado 
durante todo o anno, teve a infelicidade d[} ser reprovado 
nessa matcria <'· que fica na ~it.uação àifficíl de levar t~do 
o anno a. ·estudal-a para poder se matricular nos cursos su
periores da Republica. Assim faco um appello á Commissão 
de Rcdaeção, no sent.irlo dP quP fi.qne cs>;a emenda redígída 
de fórma a que esse·favnr ~eja l'Xf.~:>.nsivo a todos os estudantes 
aos quaes terminados ns exames de preparatorios em de
zembro, fique fàltando uma unica matoría para complet.arem 
o curso de preparatoriofl. (Muito bem; •m.uito bem). 

Appr.;yvada a referida emenda n. 138, do Senado. 
Approvadail, ~uccessivamcnt.c, as ;;;r.~uintes emendas do 

Senado 
N. 139 

Onda convier: 
Art~ N·as preLorias• dl}' · Dísti'ieto Federal, emquanll:JI 

existirem os dois serventuarios, os IJrOeessos de accidentes no 
trabalho,' quando .a parte ou representante do Ministerio Pu
blico não indicar Q serventuari·o que preferir, o distribuidor 
fará a distribuição, alternadamente, de um processo a cada 11m 
dos serventuari~s. 

N. HO 
Onde convier: 
Art. Fi{)am elevadO'S para 250$ mensaes os vencimentos 

dos 14 officiaes de justi!:.a que servem nas pretorias eriminaes 
do Districto FederaL 

,, N. 141 
Onde convier: 
Art. Os officiaes de justif:a das varas civeis do Distri-

cf.o Federal terão a g-ratificação anm1al de i :200$ a cada um 

N'. H2 
Ond·e convier: 
Art. Os offieiaes d·e justiça effectivos das pretorias. 

civeis em numero de 40. e os extranumerarios em numero dP
seis perceberão· a gratificação annual de 1 :200$ cada um e 
as custa~ respectivas. 

O Sr. Presidente - M emendas regeitadas voltam ao Se
nado, offit>íando-se sobre o occorrido. 

O Sr. Mauricio de Lacerda -S. Presidente, antes de pas
sarem as urgencias existentes sobre a mesa preciso reclamar 
de V. Ex., relativament~. á distribuiçã:Y de um projecto, quanto 
â subvenção, o auxilio de mil contos, ãs Cooperativas operarias, 
que foi iniciado, creio no Senado, pelo Sr. Lauro Müller (I 

distribuído na Commissã(} de Finanças a.o Sr. Cels(} Bayma. 
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O Sr. Deputado Mario Hermes ia requerer urgencia -para 
a votação desse projecto; entretanto, o relator, o Sr. Deputado 
Celso Bayrna declarou que se achava despr.:wid<l de dados 
rel!!-tivos ao assumpto. 

Acabo de ser inf6rmado por interessados directos nas 
Cooperativas de que esses informes foram entregues a S. Ex .. · 

Não sei- si, portanto, o relator .se referiu ás· informações 
officiaes da Secretaria de Estado ou se alludiu ás informações 
relativas ao assumpto, providas do De-partamento A.,"TioJla ou 
das Cooperativas. 

Nesse C;iSO, peÇo{) a V. Ex. a pl'J'Videncia regimental para 
que o relator traga nesses ultimas dias o parecer· concernente-· 
a esse cprojecto originaria do.Senado e que não sendo destinado 
a receber emendas na Camara, póde ser approvado ainda, 
desobrigand<l-se as-sim a Camar~ de um dever como seja o 
-de soccorrer o unico systema no momento compâtivel com a 
actual ordem de e:rusas para salvar o consumidor, operaria 
em geral das oppressões de preço;; do commercio a retalho. 

Nessas condi~ões, tenho por feito o meu requerimento e 
appello para V. E:x:. certo \ie que interporá seus bons officios 
junto do Sr. Deputado Celso Bayma para que S. Ex. abevíe 
o seu parecer. 

Acha-se sobre a Mesa o sJguinte 

REQUERIMENTO DE URGENCIA 

N. 1. 

Requeremos urgencia pa.ra ser immediatamente discutida 
e YDtada a emcnd-rt do Senado ao pro i QC~ n n. 2 B, de 1920. 

Sala das sessões, 2:7 de dezembro de 1920. -- Heitor de 
Souza."'- Manoel Monjaràim.- l. Lamartine .•. 

Approvada. 
Discussão unica das emendas do Senado ao projecto nu

mero 2 B, de 1920, da Garoara .que autoriza o Gov-erno a 
despender 250:000$, com a reedificação da Alfandega de A.ra
eajú, e dá outras providencias; com parecer da Commíssão de . 
Finanças favoravel ás referidas emendas (vide projecto· nu.:. 
mero 2 C, de 1920). · 

Encerrada e annunciada a votação. 
Approvadas ,jiuceessivamente,as seguintes 

EMENDAS DO SE...'I\I'ADO 

N. i 

Acerescente-se no final do art. L o « e 300: ()10'0$ ·com a 
CC!nstr~cção d~ edjficio, destinado á 4-lfandega e á Delegacia 
Fiseal, em 'VICtorm, Estado do Espirlt<l Santo. 
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N. 2 
' 

Á.ccrescente...;se no final do art. 2°, « e 50 :{)()o0$ para acqui-
sicão de uma lancha para o servico aduaneiro do porto da 
Victoria, Estado do Espirito Santo. 

O Sr. 'Presidente - O proj ecto vae á Commissão de Re
dacção. 

O Sr. Heitor de Souza (pela ordem) - requer o obtem 
dispensa de i.'llpressão ·cta redacção final do projecto n. 2 D, 
de 1920, afim de ser immediatamente votada. 

E' lida e, sem observa.ç,ões, approvada a .seguinte 

REDACÇÃO 

N. 2 D - 1:9120 
/ 

Redacção final do p1·ojecto n. 2 B, de 1920; da Camara, emen
dado pelo Senado, que autotiza o Governo a despender 
250;000$, com a t•eedi{icaçáo da Al{andega de A?·acaiú e 
dá outras providencias 

O Congresso Nacional decret1:· 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a despender a quantia 

de 250:000$ com a. rectificação da Alfaudega de Aracajú, in 
loco, ou em outro sitio que seja julgado mais conveniente, e 
300 :000$ com a construcção. do edificio destinado á Alfandega 
e á Delegacia Fiscal em Victoria, Estado ~ Espirito Santo. 

Art. 2.• Fie~ igualmente o Governo ~utorizado a des
penqer até 20:000$ com a acquisiçã~ de uma lancha, movida a 
gazolina, para. o serviço e:Kterno e maritimo da mesma al
fandega; e 50:000$ para acquisi()ão de '-.lma lancha para o ser
viço aduaneiro do porto dá Victoria, Estado do Espirfto Santo. 

~'ll't. 3." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sa1a das Com missões, 27 de dezembro de 1920. - Prado 

Lopes. - Ca1•los Garcia. - José Alves. - Raul Sá. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ser enviado á sanccão. 
A()lha-se sobre a Mesa G seguinte 

REQUERIMENTO DE URGENC!A 

Requeremos urgencia para a: immediata discussão e vo
taç~o do projecto n. 608, de Ht20, em 3a discussão.· 

Sala das sessões, 2;7 de dezembro de 1920, - José Boni
tacio. - J. Soares. 

Approvado. 
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Discussão uníca do IJar·ecer da Commissão de Finanças 
sobre a emenda offerecida na 3a discussão do projecto nu
mero 608 B, de 1920, concedendo isenção de direitos de im
portacão a usinas de fabricação de ferro, aço e chumbo eto 
territorio brasileiro. !Vide projecto n. 608 C, de :1.920.) 

O Sr. Manrícío de Lacerda (pela ordem) - 81'. Presi
dente, desejava indagar àe V. E..~. ; quantas urgencias já se 
votaram! 

O Sn. PRESit>ESTE - Duas. 
O Sn. MAURICIO DE LACERDA - E quantas faltam votar ? 
O· Sa. PRESIDF..~E - Doze . 

O Sn. MAURICIO DE LACERDA - Perfeitamente. Felicitan
do-me a mim mesmo, por me retirar do recinto, dou parabens 
a V. Ex., pela suavidade, pela serenidade com que nreside a 
esse jubileu, e pela disciplina geral que acompanha essa 
«queima » do nosso sttJck legislativo. 

E, porque fiquei de contar a V. Ex. uma. anedocta e não .a 
pude narrar. já agora direi que a anecdota é a que aqui está: 
esse Poder Legislativo ... 

Encerrada a discussão e annunciada a votacão. 
Approvada a seguinte 

EMENDA 

Onde convier, em artigo. 
Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de 

direitos aduaneirÕs, inclusive taxa de expediente, ~o material 
imwrmào pela Camara .Municipal de Barbaeena de~tmado á sua 
usina hydro-electrica e rêde de illuminação. · 

O Sr. Mello rranco - (Pela ordem.) requer a verificação 
da votação. · 

Procedendo-se á v~rifi.cacão de votacão, reconhece-se t.e
rem votado a fa·vor 51 Sro;. Deputados o contra 3; tot.al !54. 

O .Sr. Presidente - Não h a numero. 
Deixo de mandar proceder a, chamada por ser visivel a ' 

fa [ta de ,numero. 
Passn-se :is materias em discussão. 
Encerrada. a 2• discussiio do artigo unico do projecto nu

mero 751 <le 1920 concedendo a. viuva e filhos menores dt" 
RaymundÓ de ·:b'ari:Ís Brito a pensão de 30()1.$ me!Jsaes com 
substitutivo da Commissão de Finan~as, ficando a.d1ada,.a vo
tação. 
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Encerradtt a 2• discussão do at·tigo unico do projectu nu
mero 413 A, de 1920, fixando o:> vencimentos da Gua1·da Civil, 
com parecer fa.voravel da Commissão de Finanças, fica.ndo 
adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Esgotadas as materiao em discussãc, 
vou leYant.::!r a ~cs~ão, ck~i ~"l1ando para amahü a segui~lc 

0 1\!)Ei\t DO UIA 

VoLa(;ão úo projc~:lo u. tiO~ B, de 19t o, concedendo isen
~;.ã.o de direitoL_dP. importação a u'iinas de fabrka~,;ão de ferro, 
llL~O e eh1.1mbo em trrritorio brasileiro; com parecer favvravcl 
t.Ja Commissão de Financas a emenda apresentada (3' dis-
llUSSão); . 

Votal.'ão do prnjeclo n. 7U5, dtl 1920, (redacção da emen1ia 
approvada ') clnstucada do projecto n, 596, de 1920) , abrindo 
o credito de 100:000$, para pagamento do prcdio da Asso~ 
cia«;;.ã.o t.:ommcr~ial Ja Bahia {discussão nnica) ; 

Votação tio tJroj ecto n. 695 A, ue :1 920, providenciando 
suht:c o modo de pagamento das :.:onsignacões dos funcciona~ 
rio~ publicos; com emenda da Commissüo de Finanças (P dis~ 
CUS$ão); 

·vota~ão llo p!·ojecto n. 752, de 1U20, reiPvando a Jero
nymc ,J<Js!! da Silva tla r esponsabidade pelos sellos roubados 
tla Collcctor ia M Ctu'Yclio (2• discussão): 

Votação do projecto n. ·113 A, df:'! 19.20, fixando os ven
cimentos da Guarda Civil, com •parecer favoravel da Com~ 
missão de Finim~as (2" diseussão); 

Votação do pl'ojecto n. 718, de 192.0; Codigo de Conta
billdade Publica; com parecer das Commissões Especial de 
Contabilidade Publica e da de Finanças, sobre as emendas (3• 
discussão) ; 

Votação elo projcclo n. 7:1-i, de 1920, abrindo o credito 
supplementar de 150:000$, ouro, a verba :!P do orçamento 
do l\linisterio das Relações Exteriores (2• discussão) ; · · 

Votação do projecto n. 589 C, de 1920, ~stabelecendo as 
condições a que ~e devem submetter os estrangeiros residel:• 
tes no Brasil para o fim de obLerem titulo t.IP. na! urali7.a.:ão; 
cnm parecer Ja Corom':;sãiJ de Constituij}âo ~ J1tstica i!Obt·~ 
a~ emendas apre:;:eniatlas e sub-emendas da mt·~J~in Cmmuis~ 
t:ão (3• disc:1ssão) ; 

'Votacão do projecto n. 610 A, de 1920. do Senado, abrindo 
o c"redito de .iQ :616~. nn.ra pagamento á Confederação Brasi
leira. de Desport.o!;, rJa. tlUantia por ella adeantada para as 
Olympiadas de .Ant\lel';>ia; com parecer favora.vel da Commis
são de Finanças ~ 2· d\sctlSSão) ; 
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Votal.)ãO do projecto n. q56 A, de 1920, mandando revigo
rar o credito abf.'rto pelo decreto n. i•3.6!d., de 19i9; com pa.
recPr favoravel da Commissão d-e Finanoas (i" discussão); 

Votação do projecto n. 167 A, de 1920,· elevando o nu
mero- de medicos da. Assistencia a Alienados; c-om parecer fa
voravel das Commissões de Sâude PubHe.a e de Finanl}as (t• 
discussão) ; 

Votn.r:.ão do pro.fecto n. 709, de 1920, mandando contar 
tt'mpo de serviço, para o effeito de q1elhoria de reforma. ao 
1" tenente machinista reformado da Armada Henrique Paulo 
Fermindes: com substitutivo da Commissão de Finanças (2" 
discuesão) ; 

' VotaÇao do pro.iecto n. 708, de 1920; abrindo o credito 
de 4. 803 :645~062, para pag-amento de encargos assumidos 
para installação de fabricas de sóda caustica; com votos em 
~:.eparado dos Srs. Octavio Rocha e .Jnsino de Araujo (2a dis
rmssão); 

Vot-ação do projecto n. 449' A, de 1920, autorizando a 
promoção ao posto de segundos tenentes dos tres sub-ajudan
t-es machinistas que não completaram o tempo exigido pela. 
lei n. 3. 634, d:e i!H8; com pareoer das Commissões de Mari
nha e Guerra e (j.e Finanças, opinando poara que seja desta
cada a emenda apresentada (vide proj~><>to n. 449 B, de 1920) 
( 3" di se ussão) ; · · 

V-otação do pr()j·ecto n. 671, d'e 1920, abrind<J o credito 
especi-al de 50:272$927, paro; pagamento a Romualdo de Souza 
Mello; com parecer da Commissão de Flina.nças, opinando por 
que seja destacada a emenda apresenW.da Cvide proj-ecto nu-
mero 671 A, de 1So20) (2• discussão); - ' 

Votaçã;o do p.r(}jecto n. 484 A, de 1920, do Senado, man
dando reverter á activid'ade os officiaes .amnistiado-s pela lei 
n. 310, de 1:8915, que se demittiram durante o periodo de 
dous annos estabelecidDs como restricção pe1o § 1 o da mesma 
lei e dando outras providencias; com parecer favoravel das 
Commissão de Marinha e Guerra e de Financas (2• discussão); 

Votação do projecto n. 273 A, de 1920, creando o titulo 
de pr(}fesor adjunto nos Institutos de Ensino Superior; com 
substitutivo da Cornmissão de Instruc({ãO Publica (ia dis
cussão); 

Votação do projecto n. 689, de 1920, abrindo o credito 
especial de 22:000$. para -pagamento a Vicente dos Santos 
(aneco & wm. (2• discussão) ; 

Votaçiio do projecto n. 678 A, de 1.920, concedendo fran
quia postal, telegraphica e telephonica. nas linhas officiaes, 
aos membros àas Mesas das duas Casas do Congresso, Presi
dentes de suas respectivas Commissões e directores de suas 
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respectivas Sec~etarias; com parecm• favoravel da Com missão 
de Finanças e substitutivo da do Policia (ia discussão); 

Votação do projecto n. 660. A, de 1920, mandando co,n
struir um edifício para os Telegraphos na capital da Bah~a; 
com parecer e emendas da Commissão de Finanças (1• dis
cussão); 

Votação do projecto n. 713, de 1920, abrindo os creditas 
supplementarcs de 1.3:289$890 e 6:235$820 a consignações 
do Hospital de S. Sebastião (2& discussão) ; · 

Votação do projecto n. 7o7. de 1920, abrind,y o credito 
de 90 :000$, supplementar á verba 23• do orçamento vigente 
do Ministerio aa Fazenda (2& discussão); 

Votação do · projecto n. 683, de t920, abrindo o credito 
de 114 :655S22S, supplementar á verba 16~ do orçamento vi
gente do Ministerio da Guerra (3~ discussão); 

·votação do projecto n. 575. C, de i920, abrindo o credito 
de 41 :'800, para construcção de uma linha telegraphica en
tre Piedade e Sorocaba e de outra entre villa de Affonso 
Claudio e a villa de Santa Thereza 3• discussão), 
. :Votação do projecto n. 649 A, de 1920, declarando de 
utilidade publica a Associação Commercial do Rio de Janeiro; 
c om paree.er favoravel !la C~missão de Constituiç.ão e Jus
tiça ( 1• discussão) ; 

Votação das emendas do Senado, ao projecto da ·Ca
mara, n. 110 C, de 1919. r eorganizando o quadro de fm<ccio
narios civis do Arsenal de Marinha; com parecer favoravel da 
Commissão de F inanças ás referidas emendas (vide projecto 
n. 755, de 1920) (discussão unica) ; 

Votação do projecto n. 243 A, de 1920, autorizando a 
construcção de um edifício para os Telegraphos, Correios e 
Collectoria Federal de Barbacena; com parecer da Commissão 
de Finanças sobre as emendas apresentadas (vide projecto 
n. 243 B, de 1920) {2& discussão); 

Votação do projecto n. 754, de 1920, abrindo o credito 
especial de 3 :236$557, para pagamento de vencimentos ao 
Dr. Carlos Affonso Chagas (2• discussão); 

Votação do projecl.o n. 757, de 1920, abrindo o credito 
c~pecial de 27:653$138, para pagamento a Ramiro Teixeira 
da Rocha (2~ discuss!io); 

Votação do projecto n. 749, de 1920, abrindo o credito 
d_e '101.:665$200. para pagamento. de gratificação a.os auxi
hares de escripta da Impren ... a Nacional (2• discussão); 

Votação do projecto n. 750, de 1920. abrindo o credito 
de 62:016$417, para pagamento aos herdeiros de Severo de 
~ouza Coelh.;y (2& discuss~); 
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Votacão do projecto n. 192 -~ de 19"20, ~rovidenciand~) 
sobre a ligação das linhas fcrreas c tel~graph1cas do B.ras1l 
com o Paraguay e Bolivia, com S<Jbstitutivo da Commtssão 
de Obras Publicas e parecer -da de Finanças, favoravel ao sub
stitutivo (i• discussão); 

Votação do projecto· n. 759, de 1920, abrindo o _credito 
e~pecial de 1 :000$, para pagamento ao sa:rgentl aJudante 
reform.ado do Exercito, João Baptista Junior (2• discussão); 

Votação do projooto n. 751, de 192., concedendo á viuva 
e filhos menores de Raymundo de Faria Brito a pensão de 
300$ mensaes. com substitutivo da Commissão de Finanças 
(2' discussão) ·; 
. Votação do requerimento do Sr. Ma.uricio de Lacerda so
bre o projecto n. 710, de 1920, reformando a lei de promo
ções no Exercito (2• discussão) ; 

Votação do parecer n. 57, de 1920, regeitando a indica .. 
ção n. 7, de 1920, com voto em separado do Sr. Prudente de 
2\ioraes concluindo por nm pl'Oject.o, precedendo 1\ votação do 
requerimento do Sr. Celso Bayma (discussão unica) ; 

Votação da emenda mantida pelo Senado · ao projecto 
n. 611, de 1919, da Camara, fixando a alçada dos juízes fe
cteraes; com parecer da Commis~ão de Constituição e Justiça, 
contrario á emenda _·d.o Senado, n. 25, que esta Casa do Con
gresso manteve por· dois terços de votos; votos em separado 
dos Srs. José Bonifacio e Arlindo Leoni; e parecer da Com
missão de Financas, favoravdl á mesma emenda n. 25, pre
dendo á votacão- do requerimento do Sr. Elpidio de Mesquita 
(vi<le projecto li. 694, de 1920, (discussão unica). 

Levanta-se a sessão ás 22 horas e 50 minutos. 

180~ SESS.\.0, El\I 28 DE DEZEl\>IBRO DE 1920 

1•1\ESlDEN<..:Lo\ DO SI\ •• \RTHUR COLLARES MOREIRA, i" VlCE-l>RESI-: 
DENTE; BUENO BRANDÃO, PRESIDEJ.~TE; ANNIBAL 'IULEDO, ga 
SBCRETARIO 

.-\.'s :1.3 horas comparec·em os Srs. Bueno Bran<lão, Arthur 
Collares Moreira, Felix Pacheco. Andrade Bezerra, Juvenal La
martine, Oetacilio de Albuquerque, Antonio Nogueira, Cunha 
2\Iac:1ado, Rodrigues Machado, Thomaz .Rodrigues, Vicente Sa
boya, Osorio de Paiva, Frederico Borges, José Augusto, Alberto 
I\laranhão, Cun.ba Lima, Simeão Leal, João Elysio. Gervasio 
Fioravante, Pereira de Lyra, Deodato Maia. Seabra Filho, José 
Maria, Eugenio Tourinho, Leão Velloso, Manoel Monjardim. 
Sampaio Corrêa, Nicanor Nascim·ento, Vicente Piragibe, Raul 
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Barroso, Buarquc de NazareLlJ. Vcrissimo de l\lcllo, Francisco 
l\Iarcondes, Teixeira Brandão, José Gonçalves, Herculano Cesar,. 
Augusto de Lima, "\lbcrtino Dmmm'ond, Francisc~:~ Valladares, . 
Amcrico Lopes, Landulpllo d•.~ Magalhães, Zoroasiro Alvarenga, 
Antr.\I'O . Botelho, il''lJ.'aneiscu Bressune, Fausto Ferraz, 1\Ioreira 
BI'Uudão, Haul Sá, Frauciseo Paolicllo, Wa'ldomiro de l\Iaga
l•llãcs, Jayme Gomes, Alaor Pt·ata, Camillo J>r·ates, Carlos Garcia, 
J"eneira Braga, Josli Hobcrto, Barros Penteado, l\Iarcolino. 
Barreto, Palmeira Rippcr. José Lobo, João de Faria, Arnolpho 
Azevcdo,-Olegat'io Pinto, Sr~vcriano Marques, LuiY. Bartho1omeu, 
João Pei·netta, Eu,;wlio Müller. Celso Bayma, Alvaro Baptista, 
ScL·gíl? de Oliveira c Jomtuhn Osol'io (70). 

O Sr. Presidente - "\ li::;ta. du 1n·escw~-a. au~usa o compa
l'~cimcnLo de 70 ~rs. Deputados. 

Abre-se a sc:;são. 
'· 

O· Sr. Juvenal Lamartinil (2~ 8ecmtal'io) procede á· lci-
im·a ua sessão antecedente, a qual é, sem observações, ap~ 
provada •. 

O Sr. Presidente - Pass:;t_-se á leitura do e:s:p'ediente. 

O Sr. Andrade Bezerra {4° Secretario) ,- Procede· a lei
tura. do .seguinte 

EXPEDlENTB 
;Carta.: .. 

. . Sr: Dt·, .Collare8 ~lorcira, Jr. D. Primeiro 'Vicc-iPresi
clcnlc da. Camara dos Deputa-dos. 

Profundamente ;Sensibili-sado, muito agradeço as palavras 
de carinho e amizade que. recebi dos meus cornpanheiros de 
Mesa .e de todos os collegas da Camara, por occasião df) falle
cimento do-meu irmã:o, Sr. Almirante Bueno Brandão. 

Solicito do prezado collega o favor de transmittir esse 
agrad-ecimento a toda a Camara, que teve a bondade d~) appro
var o voto ode pezar J)roposto pelo est-imado collcga Sr. Au-
gusto -de iLima. ···· 

Com alto aprc•;o c subida c;;tima, Bhe1w B1·am.láo .-In
teirada. 

'Officios: 
· Do Sl'. 1 o Secretario do Seoado, de 28 do corrente, envi

, ando o projecto daquella Casa do Cong-resso Nacional, tornando 
extt~n~ivas ·:Lo.-; mestres c conlra-mcslrcs do Inslif.uto Benjamin 
Constant, pOr fazerem parte do corpo docente, em virtude do 
regulamento ap"provado polo decreto u. -i0'8, de i 7 de n<~vembro 
de 1890, as vantagens que .foram amplíadàs aos professores e 
l'epetídores do mesn1o Instituto. -A~ Ct}mmissão de Finanças. 

O. - Vol. XV'%. 10 
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Do Minisleri:o da Guerra, de 27 do con.ente, enviando · as 
seguintes · 

!t-;FOilMAÇÕES 

Sl'. 1 Q Secretario d.i.L C amara. dos DeputadoS. - Com Q. 

vosso officío n. 437, de 22 de outubro ultimo, em'iastc a este 
i\'hnisterio, em virtude de requisioão da: CommisMio {le Fi
nancas dessa Camara, para emittír parecer, o i]ldU.~O t'C(!Ueri
mento, l:Om os demais papeis, do AUer<!~ htm0l'ario do Exer
cito, Ernesto Zeferino Duarte ?'i'unes, pedindo· ao . Congresso-
Nacional mel:horia de reforwa. · · · 

Em .soluc.ão cabe-me dizer: 
O petícionario, alf{)res llonorario, em 9 de maio de 1894·, 

em ins:pecção de saude <t que .se submetteu, foi julgado in
cnpaz pa1·a o setvic.o úü Exercito, c, porque não pudesse pro
ver .os meios de subsistuncia, nos termos das Instrueoõcs de 
21 de abril de 1867, foi incluido nú A.sy!o de In·valíclos da 
Patria. · · 
,, Rlesam as Instrucções: «E' creado Iip Rio de .)arteiro um 

Asylo de Invalides da Patria. Serão nellc admittidas as pracas 
que se impossibilitarem para o serviç:,o militar em consequencia 
de ferimentos recebidos em combate, velliice, desastres, mo
lestias ad.quiridas no mesmo se~vi.ço e não poderem obter meios 
de sua subsístencüí. São egualmente admittidas ·as praças re-

, formadas que não- se acharem inte.1ramente imposs~bílitada.s 
de prover <JS meios de subsistencia e-o· requererem. · 

\Ora, justamente;! porque obtev,e :as honras de àlferes do 
Exercito, o peticionaria, que até .então se achava. no Asylo em 
attenção aos servicos prestad·os á R~publica (1893), foi in
-cluido, de accõrdo com o art. 5• das Instrucções citadas, na 
administração deste estabelecimento, como subalterno de uma 
das companhias,_ e por es~e motivo percebendo os me-.;;mos 
YenC!imentos dos de egual c;ategoria nos batalhõ·es uo :€X'ercito. 

Mas o· p·eticionario, corqo praça de pret do E:x:crcibo, não 
tem direito ao montepio de que trata o decreto n. 695, de 28 de 
agosto de 1890, e as honras que lhe foram dadas não modi
flcaram a sua situação diante da lei. 

Seria prejudicial á fazenda publica um rmeccdBntc ·como 
o que ora se apresenta, porque multiplos seriam os pedidos. · 
fican{lo, por este meiG creada pal'.a os• qur~ ;;c in vnlida.rern no · 
servico do Exercito uma situacãa .que alé hoje uão tum· outras 
pra.•;.as reformadas de. accórdo com o § 3'' do Regulamento 
que bai~ou com o decr·eto ele 11 de dezembro de 1815, ou wm 
o art. iO, da lei n. 2.556, de .26 de setembro de 18i4. 

De modo que a esLe Ministerio não parece ·oouvenienteí 
'' approvação de uma medida, que, -além 'de Lrazar aug:mento 
de despcza, ·seria profundamente ·injusta, !':lcsd:e ;que fosse 
negada a ouLl'Os nas mcsrna:s- condições .... -v .peliei.(;mado, bem 
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como a. 'todos aquelles que es!.ivess-em comprehendidos '110 
decreto. de 1815 c na. lei de i87>L "' 

Saudc c rralernidadc. - Caloaeras. - A tWCJn fez a 
requisição. 

E' lida e l:nduda á ICounnis:;ão Esper.:ial de LegislaÇão a 
se.gyint'i:: 

INDICAÇÁ(i 

N. 13- 1920 

Iudico que a Commissií0 Esl)Ccial de Legislação Social se 
. pronuncie sobre a exposição junto, ·do almirante Josê l\1artini; 
qyn.uto aos opocarios de arsonaes, cujo desamparo é absoluto. 

Sala. das sessõe~, ::s· de dezembro ele 1920.-lllaai'icio ela 
Lace1:4a. ' 

Just fficação: E; do seguinte teõt o mernor:ial que l'cc:ebi: 
«O abai~o assisnado, almirante graduado reformado da 

"\farinha Nacional, mor·actor á rua !Dr. Alexandre àfout'a, 55, em 
Nictheroy., tendo sido, no posto de <lapitão de mar e ~guerra, 
Inspector do Ars~nal de !\farinha do Estado do Pará, em Belém: 
c tendo, nessa qualidade. sido obrigado, em cumprimento ao 
Regulamento do ·Montepio dos Operarias 'dos- Arsenaes de •.Ma
rinha c em obediencia a ordens superiores, a desligar do qua- ~~ 
dro do Arsenal a dous operarias, attingidos por mol<!slias in
cura"reis e altamenLe contagiosas, qne os impedem de ü·abalhar, 
.iã. porque lhes arrebatam as forças, já por afastarem qelles os 
possíveis clientes, t·eceiosos de contagio. veem rogar ao ·eminen~ 
te e intemerato defensor dos oppi·imido~ uma providencia legis
lativa especial que ]l)inorcas angustias dos dous infelizes tra
balhadores e de suas desven~uradissimac <:amilias, pois que am
bos são casados e teem numerosos filhos peo:ueninos,- estando 
atirados á mais atroz miseria. 

Essa raedida legislativa podeda ser estendida a outros 
casos se1oeJ.hantes a occorrer no futuro, alterando o Regula
mento do Montepio dos O.perarios dos A:rsenaes de Mar:inha. o 
qual eúge o pr·azo IDinimo de quinze annos para ser concedida 
a menor pensão. Estes quinze annos de serviço reprasentarn 
um periodo muito maior na .vida. do operaria, .pois são con
tados exdumdo o tempo de·. aprendizado sem :vencimento~. os 
domingos e feriados, as lieencas, as suspensões, etc. compu
tando-H~- ~xclusivamente· os dias de effectívo trabalh('. 

Os dous operarios r;hamarn-se Benedicto Quadros de Fi.~uci
redo c Rayruundo F-rancisco Carmo; o primeiro foi tl[•rlin:ldo 
t'nl 1!HS. <:Om mais de oiLo annos de servico effcc!.tvo, por· ~o(:. 
frer de morphéa; o ultimo sahiu do Arsenal· em. :L!HO, por so'f
frel' {!e tuberçulose pulmonar. São, como- se vê, dous desg-raça
dos condcmnados á miseria, por não poderem trabalhar, dada a 
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especie qaa molestia;;; que os opprimem, o porque nã.o encon
tram quem lhes wnfie o menor trabalho, fugindo todos a seu 
contagio. . 

A dura sorte dos dous inditosos operados. pesa igualmente 
sobre duas esposas e muitas creancinhás, já :sufficientcmente · 
de~açadas pela po::;sibilidade de herdarem os horrixeis - _ 
morbus. · - · . · i · · 
. Entretanto os dous homens foram, durante largos annos, 

· funccionarios da União: e já que não existem asylos onde elles • 
se recolharp. e possa~ 'esperar a morte com :relativo conforto, 
·evitando ao mesmo tempo a dissemiJtacão do contagio, ·e não ha 
t~mbem recolhimentos para as míseras crcancinhas, qu.e vão 

... suceumbindo lentamente á inanição o são verdadeiros orphãos, 
antes de 'lhes morrerem os · p.aes; afigura-se-me · equitativo: 
.dar-se-lhes uma pequena pensão, qualquel' causa como uma 
esmola official, que po~· sua morte perdure a suavisar a miseria 
dps que ficarem nos lares desolados, a chorar .a saudade dos q'uo 
se foram e· as torturas da miseria que os punge. , ·;..: 

Rio de Janeiro, de agos{o de 1920;-José Zllartini,' almi
rante graduado reformado.» 

Junto duas cartas assim· concebidas: « Pará, 2 de junho 
de 1.92(}. - Ex. Sr. command-ante José Martini, meus sin
ceros :-eomprimentos, commandante .tomo a liber-dade de vos 

~ dirigir estas ·importunas · lin:has nas quaes ficarei satisfeito 
em· saber que ellas -\·ão encontr.ar V. s; gosando perfeita 

1 saude, em companhia de vossa família·. · · 
·Quanto a . mim tenho. sido um homem perseguido pelas 

maiores calamidades da vida, tenho .sido· um martyr, vivô num 
dos · ariabaldé.s da cidade, · onde meus filhos.· não gozão mais 
·saude. vivo de e~molas, pedindo ·a; 'l,lns e a- outros. assim mesmo 
quando encontro um filho de Deus _.que tem bom coração; vivo 
em uma barraca que não é minha ne·m. por mim alugada, é 

· uma barraca qu:e me deram para morar por emquanto, pois . · 
pertence a dois menores orphãq.s, a casa . está estragada, é 
muito humiqa, e S'.!m conforto, a pessoa que consentiu nella 
estar já anda Com ''@tade de pedir ql!e eu me mude. 

. . . Commandante, sw um :homem qu-e. vivo no. fundo de um 
: ab.ism'O, onde até parece qu.e não_ tenho "'sal":ação, emfim, não 
sei. só Deus sabe como vtvo, nao con~are1 a V. S. · todo.s 

os meus soffrimentos po!'que o pa.pel não chega, meus pap~:s 
desde que V: S. · para h i foi .ficaram· nas 1nãos do Dr. -Penna 
Costa, no dia em que V. S. para ahi embu.rcou elle poz uma 

t_ão gTande pedra .em cima que até o dia em qu-e escrevo á 
v. s·.' ainda não teve ,forcas para tirar de cima afim de 
tratar dos referidos papeis, to·dàs as vezes que pJando minha 
mulher ter com elle diz semp:r-e que ·não ha tempo· e assim já 
'deeorreu um grande periodo desde 'Q,.dia 3 tle m:m~o até hoje, 
D. Sara nos prometeu -nos Jl\andar 'no fim de todos os mezes 
qualquer importancia, porém parece que ela se esqueceu de nós, 
pois nem lembranças nos manda, uma. vez por .'*utra eu mando 
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saber si ell·~ não te:m alguma correrpondencia dahi para nós, 
ellc diz .que o -doutor mandou mir.hu mulher ir ao escriptoriCI 
no dia ·.'f de maío find(), indo elJ':l te1 ;ú elle deu-l:he 5$000. 

Eu imrimo !<i V. S. qnr3 tenha ccrnpa1xão de meus •soffri
meníos, po1s sou um homem que t1Ct"t1 a propria saude goza. 
ando acabrunhado por não ter um r:anto socegado para viver 
com os meus, parece não ter limite· tamanho soffrimento, 
já não tenho satisfação m Yida, vivo at6 es·queciào dos pro
prios corações earitath·os que já não bato na porta delles; 
viyo envolvido no manto dos infelizes. vejo-me tãa desprezado 
que vou pe:rd·cndo aa Bsperancas de tornar a me empregar ou 
ter uma pons~o , por is.so resolvi escreYP.r a V. E. e3ta carta 
no sentido primeiro de saber noticias de V. E. e Ema. fa
mília e depois pedir-vos implorando pelo amor sagrado que 
tem a vossos filhos, que o commandante envi~ de l:í qualquer 
importancia que esteja na posse de V. S. afim de que eu possa 
comprar uma barraquinha que a.qui existem até na impor
tanGia de duzentos mil réis, si tal esmola eu tivess~ a ventura 
de recebe!" de voss~s mãos seria uma grande obra de caridade 
para meus filhos,· porque vh·o ancioso por morar em casa 
propria, todos os dias imploro a Deus que me favoreça nesse 
s~ntido, •mas a.té agora aida não foram · att9ndidos os meu'3 
rogos, emfi'm a elle peço paciencia para ter u.mn consolação 
pois meus filhos vivem completameutte· maltra"ÇJilhos descal
ços doentes vivo sem ter aposento passando privações, as 'vezes 
de 2 e 3 dias sem t'3r pão vendo os filhos chorarem eu .iá tive 
fallando com o Dr. Cipriano ·Sa.n,tos par.a ver si elle conseguia 
um meio de cu voltar para o Arsenal ou uma aposentadoria 
ma7s '.}l!c -achou muita difficu1dade. fui ncssoalmP.nt" ·f'al:tr 
corn o commandantc Aristides ,:\lascarenhas, actual Inspector 
no m~.smo sentida mais não consegui arranjar, pois queria 
ver se conseguia. ser readmitti.do para assim completar os 15 
annos para eu- .apozen~arme, pois apenas faltam Z annos e 
7 mezes, assim pensei porque até €'>ta da•a o Dr. Penna Costa 
não approntou os papeis ~ eu não s~i n "6Slllfar1o i' ff''ll'rn 
·está passando miserias e eu, vou passando os dias e estamos 
proximo ao fim do a.norw, si fosse quasi possível que o com
mandante podesse patrocinar .iunto ao Sr. l\Hni·~tro da ~I~rin·"a 
neste se11tido para ver si com que os poderes de Deus, consn
gisse uma ordem d~lle, para que o Inspect.or aqui dava mi~ha 
readmissão na mesma class~ que era a q_• do quadro effectlvo 
com direito aos mezes já decorridos de Novembro ató -a pre
sente d-ata pois acim eu julgo que teria direito a rPceher os 
nrdenados dos referidos mezes, e só assim podia endereitar-mo 
acbo-m'3 com mais um pouco de coragem 11ara encarar' os soffri
mentos se assim realizar os meus pensamentto.s. pois si asúm 
fosse etl apozentadoria-me quando completas;:e os 15 annos 
de srsrviço actiYo, ~·só assim seria uma grande fortuna para 
minha familia. 

Commandante, só Deu·s, só Deus pai misericordioso eu, 
pesso á V. S. que preste-une um pouco de attenção, res-
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ponda-me estas linhas si por felicid-ade minha tiver~m a dita 
de nas vossas felizes mãos chegarem, ·commandante quando 
para •mim á V. S. tiv'!ir de mandar alguma co usa escreva;ne 
com endereço a Lioha Augusto ctc Souza para o edifício do 
correio pois elle é meu cu.onado e é empr'3ga.do no referido 
estabelecimento, ilommandante, responda-m'3, no mais; é só .. 

Atto criado de V. S. 
Ravmundo Francisco do Carmo. 
ex-operaria do Arsenal. 

«Pará, 2:6 de julho de 1920 -Exma. Sra. Dona' Sarâ. 
Adeus. Muito estimarei que esta vá encontrar lodos de vossa . 
farnilia com saude que é o que eu mais desejo. Dona Sarâ 
o Sr. mestre Paiva até esta -data ainda não me deu coisa 
algt.ima tenhv ~::-:: lá diversas vezes e elle me diz que a di
rectoria a:inda não resolveu por este motivo peço-lhe enc:1re~ 
cidamenie qU'e pelo amor .do vosso esposo e filhos que não 
me deixe ao abandono da vossa caridade com o amor em Deus. 
No mais rogo-"vos que cu peç.o a Deus p:n·~ tndos de \•osga 
es1.1·emosa família, ao me ser genero::;a. O endnn":to ,·~ 'eslc: 
Avenida Gentil Bettencourt n. 117. 

Confessando grato pelo· voss!=l assí8'no Bcuedir-L11 rle 
Quadros Figu-eiredo .l> ·· 

E' lido e fica sobre a Mesa até ulterior deliberacão o 
seguioté . 

PROJECTO 

Art. 1." E' ç.onsider~do de utilidade . publica o Hospit.al 
-de Nossa Senhora. da..<>. Dort•!\ M Ttabir~ de! l\1nl.to Dentro, eru 
Minas Ger:fc·s . 

.'\l't .. ~-·· Revogam-se ::ts disposi!:ões em ~ont.&·ario. 

:Sala. dn~ SC"-SÕes. 2s Je d&embr-o. de 1 9:!0. - - Francb:ú 
V alladm·e.~ . · 

E' lido e nca sobro a Mesa. até ulterio:r.dciiheravão um prn-
jecto do Sr:-. úeodato Maia c outro. -

São sncr.essivamcn!.e lidos c vão a imprimir· os seguintes 

PROJECTOS 

,~·. 425 c - .!920 -
Restabelece a 1'epresentaç<io do . Presidente dn. Cam.ara: r.om 

J){l:J'c ccr da Com/m.issti.o de Fi1l(mças, (lCCf!Ítnrulo a emenda 
~s~~ . 
A CGmmissllo de Finlll.nças, tomando conhecimento· da. 

emenda do Senado ao projecl.o da C3lmara., restabelecendo a 

·. " 
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representação rl:~ Presid<>Tlte da. Camara, é tJe ·parecer que se,jA. 
ella approvada. 

Sala ela;: C:ommissõ~~. 2R rle d~zembro de Hl20. - Carlos 
ae Co.mpos; Presidente. - .1lberth 111amnl~ão. - Octavio Ro
ch.t::. - Pacheco Mendes. - Ramiro Braga. - Cincinato 
'Braga. - Celso Bayrna. L. · Corrêa de Britto. - Oscar 
Soares. 

F!!\'[ENDA DO !:;E~ADo, A QUE SE: REFERE O PARECER 

Ao !l;l.rtigo un)c() - Aí'.-crescente-se «=e ig-na1 quantia para. 
os Pre.~:;idenl.e e VirP.-Pre;;ídenf.~ do Se-nado, :tbert.o o ·Crecl ito 

Sr.•nado Federal. 27 <ie dezembro de t ~20. ·- FJ•(l),: : .:,~co 
~4lvaro Bueno de P(dva. Presidente. - Manoel de ... Alencar 
Guimrn•iJe.~, 1" -8e('retario. - Pcrl1·o do. C1mha. PeilrMa, 2• Sr-
cretario. · 

.- . 
PROJ'ECTO N. 42?, DE 'i 920 

O -Congresso ·Nacional {i·r.creto.: 
Arti~0 uniC'O. Fira rPstnh~lPcirla a v~rbn. rlP. r 011rf':;C'nt.'1-. 

ção dn PrP.sidl:'nt.e d~ Camara do;: Deputarlos. na impnrt.an
ci:l. de 1 :000$ m ensacs. a cnntar de- .ian~iro rlo MrrP.ntP. nnno: 
revogadas as {iisposic;ões .~m eont.rarin. 

· Camara dos Deputados. 20 d·e nutubro de 192~L- .Tuli~ 
'B1teno B?'Jrru!ão. Presidente: - A. Y. d.e Andrade Bezerra, :t• 
Seeret~io. Costa. [{ego, servin do. de 2• ~ecl'et.ario. . 

i~. 3t.3 B - 1.920 

A01'r.? o cJ·edi to P.special de .9.'/8$70:9, pmw pnnamento n Lem•i.
flil,rln d~. Crm;alh.n: com. prweem· drr. Comrmissiio de Pi.
nnní'ns. frmnJ'fJ?:el â r.m.!!nda do Senado 

A cme11fi:t dCI ·Senado· :i 11l'Oposição da Camaru,. abrindo 
um C!·~dilo P.spet:ial de 938~709. r1a.ra pagamento ao 2" Mfi 
cial da· D:irect.oda oif' SaudP. da Guorra, Leovigildo de Cal' 
va.Iho de di(ft>rcn~n. d e vcncimentQs, qne lhe cn.)npetem. entrr 
aqu ell~ bargo P o dfl 3o oi':ficial da mesma repnrtl~.ão. Yisa tão 
Eómentr. eorrü~ir um erro dr. d~ta::;. por equivQcO com!Wlni.Ur:ln 
ao ser redigido o -pro.iecto enviado ao SellJtdo. 

Assim. onde se di7. - dl' 2fi de marco a 31. de dezem.
. bro de. f ~5lft propõe o Senado. díga;-se ...:..._ <le .20 de marco 
a 31 de élezembro de 19iS. . 

A $ienda é justa. pM que rest.abel(lc.e a. -dafll verda
deira, segundo se verifica. da mensagem do Governo, solici
tando {l referido ·credito. Aliás, o .erro commettid() não al
~tera. substancialmen~e n projecto em questão. 
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Ncs!.a.c; co.nàióü:cs, opina n. Commissão de Finanças ~ela 
approvaçüo da emenda. 

Sala das Commíssõcs, 27 ele dezemÍ:n·o de 19:?.0. ,_- Ca)·lo.s 
de CamJpos, Presidantc. - Sou.:o. Cll$t1'o, Relator. - Carf.o.~ 
.MtUimitiano. - L. CorJ·éa de Brito. - Pacheco. Mendes. -
Albert-o lrfm•anlüJo , Rami1·o B1·.ana. Josino de Arau:io. 

Octa:vio Rocll .. n. ~ · ~ 

E~IE!'<DA DO SE~ADO. A (jt1E 9E R.'EFERI!. O .P.\RECTlR 

.>\o- art. 1° - Onde !'C diz 4:de ~o de março ~ 31 de de
zembro de 1908,. diga-se ~de 30 <le marr.o n. 31 <le deúm- -

bro de 191S». . · . 
Senado FederaL :21 de dezembro de 192{}. - F1•ancisco 

Alvaro Bueno de Paiva, Presidente. ~ P'ed1•o -da Cunha Pe
d?·osa., 1" ·S.e~ret~T'in. - José Euzebio de Oli'L'eira, zo Secre
tario. ·•. 

PROdECTO N. 343, DE 1920 

O Congresso N>lcional decreta: 
. Art. f.• Fir.a o Podtlr Executivo autoriza~o a abrir. -pelo · 

Mínisterio da GuP.rra. o credit-o especial de 938$709. para pa
gamento ao 2° official dA Direct.oria. de Saude da Guerra Leo
visrildo de Carvalho. õe difi'erença de ven~imentos. que lhe 
competP.m, entre aquelle ~arg-o e o · de 3" official rla mesma 
reparticão, dP- 20 de mar.;:o a .31 de dezembro de 1.908 . 

• Arf. 2.Q Revogam-se as 1Jisposicõr.s em-contrario. 
Camara dos Deputados, 5 de outubro dP- i 92Qi. - Julio 

Bueno . Brandão, Presidente. - .4.. V.· de Andrade Bezerra, i" 
Secretario. - Costa Rego, servindo de 2•· Secretario. · 

N. 771 HI~O 

1\uio,·i.::a a abri1•. pelo JHniste1•io d-a .J1fii,•j;nJw, o c;•cclitn cspc
rial dr ··1.7G3:950$, 2'm·a adc(mtamciltos aos olficincs da. 
Al'Tnaaa 

Em mensagem de 1 de dez;ambro corrente solicita o Sr. 
Presi<lente da Republíca a necessaria .autorizacãó -pa't'a a 
abertura de um credito de 1.753:950$, 'l.fim de attender o 
Governo ao adeantamento de tres mezes de soldo. a aue teem 
iHreito os ofri~iaes da Armada, visto ter sido alterado o 
p-lano de seus -uniformes, 'Dor decreto · n. :1.4 .180, d'e 26 de 
met.io do col:'l'ente nnno. adeantamento que tein de ser in-
demni.zado dentro de 15 mezes, · como de lei. · · · 

o creãito solicitado tem tod·a a ra2ã·o de ser, por não 
consignar a. vigente lei orçamentaria do Ministerio da Ma-
rinha verOO. para a despeza d~ qu.e se . trata. · .. 
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· Nestas condicõe:::. é de pn.recer a Commissão d-e Finan
ças seja concedido o· re.fr.rido croàit.o (mcc.líunt.C\ n scg-uint.n 

J.'III'O.iecto de lei, que submette ao voto da Ca.mara: 

O Congres;;o N.'l.cional resolve: 
Art.. 1." E' o Presidente da Repubtica a.ut.orizado a abrir, 

pelo .Ministerio da. ?.1armb:~, o credito especial de réis 
1. 7G3: 950$. ~fim <lc :lf.Lcnd('r :1.0 , adeant.amcnt.o (le Lrcs me
ze:s ue soldo a que. t.e.em direito os officiaes da. Armada, visto 
ter sido alterado n planl). de seus uniformes. por decreto nu·· 
mero H. iSO, de 26 de mai'o d9 ~orrent.r>. anno, ~deantámento 
que t.em de se:r indemni7.ado déntro de f5 me:r..es, como de lei. 

Art. 2. • Revogam-~c as dis-posições em contrario. 
Sala das Co:mmissões, 24 de 1ezembro de 1.920. - Carlos 

de Campos, Pre'Sidente. - Souza Cast·l'o, Relator. - Carlos 
Maximiliano'. - L .Corrêa de Britto. -Alberto Maranhão. 
- Pacheco .Mendes. Ramiro Brafla. - Josino Araujo. 

Octavü1 ]tocha. 

Sl'S. Membro:; do Congrl!sso N~cional - Tenho a . honra 
de submette:r á vossa consideração a inclusa exposição do 
Ministro de Estado dos Negocias da Marinha sobre a necessi
dade de ~;cr ~nlorizado <l .Poder E:'i:ecutivo 3. abrir ao mesln.U 
minil'-lcrio o rredii.n 1./G::?:9:lM . .::t,fim <le Mtr.-nder ao udean
tamento <lo.,-li'l'.'> mc;w;; t\c l'Oldo n. que tcmn <.lircilo Oi:~ ol'fi
ciaes da Armo-da, visto t.ce sido alt.crado o plano de seu::; uni
formes, por dccr.eto 11. :1.4 . :1.80, de 26 de maio do corrente 
anno, adeantamenl.o que. tem de ser indenmiz.Gdo dentro de 
15 l<"Uezes, como é de lei. · 

· Rio de J•inciro, 1 de dezembro de .1920. 99° da !ndepen
dencia e 32• da. Republica. - E]Jitocio Pe.~sôa. 

· E.-cposi.çtío de motilJO.<; 
-

l:xmo. Sr. Presíde-nLe <ia Republica - Pol' haver sido 
alt.erado o plano rle ·unif()rmes da Am1ada, conforme {l de-

-ereto n. i 4..180, de 26 de maio do correntCl •'lnno, os officiaes 
das div~.rsas classes teem. direito ao a<leant.amen lo da imPQr
ümeia corresp{lndente a t res mezes de sol<io respect-ivo nos 
termos <lo art. 5t da lei n., 1.4.73. do \I dn .ian~iro ôe Hl06. 

Monl>'lndo, por~/m,. :i impo!'t.ancia. de 1. 7u3 :950$ o total 
de tacs adr.antamcntos. cme alil'ts. não constituem uma d'P.s
pe7a propriarnentc dita: pois que. suo fr.it.os mcdiant.a in
demnizaçl\o •:í }'azenda. Nacion~! denlro do 1G mr.2cs, ~ nao 
comport.ando as verbas do actual Ol't:amcnl.o deste ministe
rio semelhante dcspew, Lenho a honra dri rogar a. V. Ex. 

se digne de so_!ícitar llo Congresso Nacional a necessaria au .. 
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tor·izn.c:;ão par..a. n. aber l nrn n. ~:;;!.e minil'-1-.rTi n ·de u~n: credito 
na .. supraoif,ada i-mporf-aúcia. _ 

Rin de Janeiro, 30 de no:V.embr{l de Hl20 . - Joaq~tirn, 
· l<'t:r(:rin' Chaves . 

. N. 608 C - 1920 

Co·ncede isenção de- direitos de impot-tação a usinas de-f abri
. cação de ferro, aço e churnbo em território brasiLeiro; 

com ~arecer da Crnnm.is~iio rle Finanças sobre as eme'Tldas 
de .1• disc_us:;ão. 

A Commissi!.o de Finanças nada tem a o:ppor á appro
vacão íla emenda apresentada pelo Sr. Dei:lutado Jósé J3oni
fado ao projecto n. 608 B. de 1920. ' 

:\ emf!nda dispõe sobre isenção de direitos a installacões 
-hydru-eleclricas da cidade -de Barbacena. entendendo o Re
lator que a m-edida pod::lría ser generalizada a outras cidades. 

Sul~ das Commissões. 25 de dezembro de i9'2o ~ - Carlús 
de Cfl·mpos, Pr esidente. ·_ SampiJio Conêa. Relat-Or. - Al
l:,m·tn Mrtra-nhão. - Oscar Soares. - Souza ·castro. _ _:_, Carlr.s 
.JJaximil1:ano. - Oct(l?)io Rocha, com restricções. - Ramiro 
Braya. - Pacheco Mendes. - Celso Baym-a. - Josino Araujo. 

Emenda ao projecto n. 60S B, d~ .f920 

(3" discussão) 
\ 

Onde convier, em artigo . 
.Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção de 

direit-os aduaneiros, inclusiv-e taxa de expediente, ao material 
importado pela Camara Municipal de Barbacena dest. inàdo li 
sua usina hydro-.e1ectrica e rêde de illuminação. 
· 23 de dezembro de 1920. - 1. Bofiifacio. 

PROJ"ECTO N. 608 B, DE 1920 · 

Art. 1.• Gosa-rão 'do favor de isencã.o de taxa~ e impos
tos de importação, ou outros. percebidos -pelo Thesouro Fe
deral. -os materiaes e os machinismos destinados á primeira 
insta!lação de usinas e de extrac~ão de minerio c de fabri
cação de íerro, aço e chumbo em- t erritorio brasileiro. 

§ 1.° Consideram-se, tambem, de :primeira. iostalla.cão os 
materiacs e macbinismos destinados a secçõf!~ nova" de usinas 
já inauguradas. 

§ 2.° Consideram-se comprehendidos entre o;; materiaes 
e macbinismos supra-referidos os necessarios aos serviC')s de 
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captacão c adduccão tle fórca motriz hydro-e1ectrica pa.rs. o 
funccionamento das alludidas usinas. 

§ s.~ A isenção de direitos se fará ef:fectí~a mediante re
la:oão, préviamenle forneciél.a. ao Ministerio da F:::.zenda, dos 
obje(}tos a serem importados · com applicação á. in'itallação das 
usinas. . 

§ 4.0 ·Perderá o direito ao fav-or da is(lncão a empreza 
contra ~ qual se verificar, ~m :processo administrativo, que 
deu aos objectos importados destinos differente!:i co de sua 
a.pplicação á montagem das ditas usinas. 

A1·t. 2.0 E' o Governo auLorizado: 
a) a coi'eedet' fret.es minünos de l.ram;por\.cs .H&!' estc-:ld:t.~ 

9c ferro federaes pnra os materiaes e machinismo;; destinados 
ao ·estabelecimento e funtcionamento de usinas de ferro. aço 
e chumbo no Brasil, e para o minerio a se1:. "trabalhadn n·e3sas 
~~u; . . . 

b) a· conceder ás mesmas usinas isenção de impostos fe
~eraes de consumo e · quaesquer outros, emquanto não for 
:possi"•e1 ás respectivas .. emprezas a distribuição aos seus ac
cionistas de um dividendo mínimo de 5 % ao ·umo sobre o 
<Japital effectivamente empregado; · 

c) a exercct' o direito <le desa.propríal}ão por ut ilidade 
:pubUca, durante os cinco primeiros annos de vigencia desta 
lei, .de terras e qnédas dagu'l. necssa.ria-s ao estabelecimento 
da>: usinas de. ferro, aco e chumbo. 

Art. 3.• A henção de d1reitos tle e..'q)ortacão e de exPe
dient.~ ode que trata o art. 1 • será concedida por decrew, 
:rererendadr: pelos Ministros da Faz-enda e m Agricmltura, In
dustria e Commercio, devendo constar desse decreto a relação 
completa dos materiaes a importar com a isenção referida, 
be,m com() o. especificação das quantidades de eada natureza 
dos mesmos materiaes. tudo de ac-cOrdo cam os planos e pro-

- jectos que tenham sido préviamente sub:nettidos á approva
<:ão ou exame do Ministerio da Agricultura, Industria e CoJn,
merci-o. 

Art.. q," As cmprezas on Mmpanhias <le fabricas d.e ferro 
c aco que gosaw~.m dos f'l.vores concedidos por est.a. lei, ficam 
obrigntdas a escript.urar em livros especiaes, cu.io modelo ser:í 
approvo.do pelo :Minisl.erio da Fazenda, a entrada e Sl!llhida e 
appro'<ação dos Ji'lntcriMl; importados com isen~.ão de direitos 
e de. e:t•P'ediente, na fórmn dos q,rtigo.s preeedentes. 

Art. 5.• Semestralmente será verificada n. applicação dos 
materiars importados, por uma cq~missüo compostn. de um . 
engenheiro designado pelo Ministerio da Agriculturo. Indus
tria e Conunercio e de um !unccionario do M.inisterio da Fa
zenda. 

· Art. 6. o Si for verificado que a empreza ou companbia a 
que tiverem sido concedidos os favores de que trata esta lei, 
haja desviado do fim para. que foram impoi"tados os mate

riaes beneficiados com a ison~ão de direitos, ficará a. dita 
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cmPI~eza ou companhia sujeita :1 multa do êlobro dos direitos 
torrespondenf.es aos materíaes desviados, sendo-lhe, além 
disso, cassada a concessão de importar quaesquer materis.es 
com isenção de direitos e de expediente. 

Art.. 7. o As emprezas ou companhias que gosarem aos fa- , 
vores desta lei. ficam obrigaclal; an pagamcnlo das despezas 
de íra.nsporte e das diarias a · que tiverem direito os membros 
da eommissão ·fiscal comtit.uida na fórma do art. , reco
lhendo a importancia n que attinjirem estas despe~as ou á 
thesouraria. do Thesouro Nacional ou á . qualquer. delegacia · 
fi~~- . . . • 
. Art. S." Qs favores r,oncedidos por esta lei só .são applica
veis no · material neeessario . aõ. primeiro estabelecimento m.1 
installação do serviço, não podendo ser "estendidos ao material. 

Art. . 9. o B,evogadas as -disposições em contrario. 
Ao § to, do art. io do projecto, aecrescente-se, entre as 

palavras «consideram-se» e <de primeira instaUação~. a pa-
lavra - «f.ambem,. -

Sala das Commissões. 20 de dezembro de 1920. ~ Cartos 
·de Campos, Presidente. - ·Sampaio Corrêa, Relator. - f'in
cilzato Braya. - Celso Ba-ymà. - Antonio Cm·los. - Oscar 
Soa:res. -=- Octavio Rocha. - Ram.iro Braua. 

O Sr. Presidente. - Está finda n le-itura do expediente. 

O Sr. Franciscó Valladares ·( · ) - Pc-di :t· palavra, Sr. 
Presid~nte, para requerer que n Camat•n se faca r~prPRcntal' 
por uma commissão dn ~J mNnboR por 00~aRião da che:zada 
dos rC'&tos mortars do Imperador Pedro U c da J:mperntriz Thc-
reza !Qbristina. , . 

Núo estará então reunida, mas quero OL'Cr que desejará 
se associar ás homenagens .que a Na<;ão vae justamente pres
tar aos ex-Imperantes, em virtude me~mo de seu voto sanc
cionado pelo Pnder F...-o;:ecuti,rll, Esse voto. a decisão do poder 
publico restituindo n. terra drt patrin os despoJos dos ex-Iln
perantcF; eorrcspondem nos desejos n aos sentimento::. do paiz, 

\ quanto tt !<?i qu{' rr.vogou o ha.nim~nto de -uma r,randl'. família 
brasilcil'a, que só se dr.stinguir:t por serviços prestados :\ 

sua pn.t.ria. derogando afinal uma medida de excepção q:Jc 
:.s circumstancias no momento impuzera (t., revolu~ã·o trium
pbante; mas as necessidades· politicas de hoje não mais acon-
selhavam· ou ê"'dgiam. · 

ü SR. C.o~.ru.os GARr:IA - Está se transformando nssc .nosso 
vot.l) ('m um elemento (je prop::tgand3. o que é uma intcrpret.açiio 
menos vcrdadeirn. - . · 

o Sn. FnAxctsr.o VAr.r.AriAnE!'l - ' Errar:i. quem, r,.omo oh
~('r\·a o nolll'C rPJ)l'lls~nl:anl.f' dr .S . Paulo, <li~ ú mrdida lcgis-

( · ) Este discurso não foi revisto- i) elo ora<I·or·. 
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!ativa,_ san~cionaua 1lclo P.oder ÉxewLivo, outra interprelação 
que na.o a·quc L'ealmente deva ter e tem. 

- As homenagens ;i P·cdro n~ o 'Pl'Cito {~ -sua !llCUlOría. 
hao de ser levados á conta, hão de ser inscriptos entre cs cffei
Los ~Hl. lei inno•;anLe de j u:stil;a e rovaracão ·íJUC preside . aus 
dest;_pos dos povos. -

O Sn. 'l'ALMI::lfl.tl. ltlPPELt - :iãu ve.io, onde haja uecessi
daue de repa.ra[;ão nesse caso, e, por i~so, não posso dei:xaL' 
passar sem ·protesto a expressão. Estú. se .querendo transformar 
um acto de muníficencia em uma u-potl1eos•fe em uma reparat;ão 
descabi<.la, pol'L}UO não póde haver rcparal}ão, onde não houve • 
e rime, ntjm si quer falta. Por it;so, rcpil.u, nü.o posso deixar 
de ,protestar; e ue~de j<i dodaru Lltte vutu_ eontra u re·qu~rí-
mcnto Lk V. E~. _.,. 

O ~H. Fru:-;crsco VALLAD.\l't.ES - _.0 ·nollr~ Deputado in
terpreta mal as minhas palavra~. 

:Falo de modo gtYal e de acc•)n.lo wm o 8cnLimenLo publicr.> 
que ·applaude u resolução de se dar sepultura em Lena J)a
üüt ao soberano liberal e justo. que pol- mais de ~inco-ent<:~. 
annos. no governo .supremo dcst<1 nação, soúbe dirigil .. a com 
honestidade c sabedoria. 

_ Si a revolução triumphante baniu do Brasil, ãs exígencias 
excepcionaes do momento, ningucm, c menos eu censura- o 
a.cto: ant.cs temos que. acceital-o -e o mo a consequencia fatal, 
incurtaveU da queda do throno, medida dispensavel naquella 
hora. Hoje, decorridos 30 a1mos. não posso a·ct'editat· que 
algue.m. c muiio menos o c::;J>irito liberal do illustre rerm~sen
tante da grande terra paulista, ~:~tranllc ou reprove que so se
r~ulte-m· em terras do BTasil .•• 

• O Sa. PAL~IEHL\. Ri·PPER - Perqão, não protestei contra 
isso. O que não quero é- S. Ex .. me releve a inter~·upção

é que se transforme um acto .de munificenci.a em aoto de re
J)aração que importa no reconhec1mento de falta ou et:•o com
metUdo pela R.epublíca~ ~ntendo que_. nenhum erro elia pra
ti-cou na.quella occasião; usou, sim, de uma medido. nccessaria: 
ú sua: integrída<le. (.Apoiado.) 

O SR. CARLOs GAll.Cl..\. - Pl'OLestamos conLt·a o lermo 1'C
pm•ctção. 

O SR. P<\L~l~R.-1. R:tPPER -- Não !oi uma: medida odiOsa; 
Pedro Ir foi bom. cumpt•iu com seu dever; rcconhet;amos como 
bons brasileiros que uaqucll:l época, clle fez o quo devia. 

O SR. CARLOS GARCIA - Simp1C!;lt1Cníe não {lucremos que 
se faça de um acto do munificr:mü~ do Congresso arm'tt de 
pt·opag-anda. (.11Juiad9s.) 

O Sn. FRA::-;msco Y'\LLA'D_AREô - Eu. republ!catlo,_ demo
crata, como os que ma1s o seJam e, ma1s do que 1sso, llberal e 
tolerante, tomei a iniciati;•·a. da lei que l'evogou o banimento~ 
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por entender ~~ eommigo wnc.0rdou a l''epresentação nacíonal, 
com al)lJiau~o d1J pai:-: ... 

O 81:. !'.\L:-lELHA H.rPPElt - Cow V. Ex. enlew.li eu que 
votui pelu :-;eu projcclo . 

.,..0 Sn. FRANCISCO Y~ILLA>D,\RES ~ • • • l!Ue era tempo de 
.abolir, de revogar u:rria medida· de exeepç.ão que impedia o _ 
livre ingresso em terra da Patria a brasileiros tão dignos como 
UÓ's outros. 

U?.l P.n. DEPvTADO - Já. ·era tempo . 
O Slt. Fr~\Ncrsco V.-\LLA.DARES - Era L1·mvo· !'Trinta annos 

depoi:-l de proclamada-a Republir,a; quando ella nã.u Lem a bem 
dizer mo i f' nrtpositoret:, era tempo que se l'i::easse da nossa 
Jegi:;la~;ãl) um disposiLivu odioso e uuk1} <.'111 rda1;ãu a uma 
l'umilia Lrasil~ira sem crim1~. " ., o· :::ÍI~. ALVAltO ]3AP'1'il$TA - Isso J.l.ing·uem. <:unte::;l.a. 

O Sn. l~a.\1'iOISCo V.-\JA-.·\D,\U.KS - Con::;uliduda a B.epublica, 
nenhum perigo pro:dn1o ou lon0'inquo a Ullll~a~.;ando, a nada 
al:onsclhaYa n pel'maneneiu de urna disposic;lio aberrante do 
proprio es1>il'ito libel'al' da Constitui!;ão. 

O Sn. CAm .. os G.I.H.Cl.\. - :Foi voLado ou não o proj eclo de 
;v. -E:x:.? 

O SIL. FRL"'<crsco vA!~L.'>D;\RES - Foi voLado; nioguen1 di.r. 
o <!ontrario. 

O Sn .. CARLos G.\ltC:!A -O que .queremo:- ~~. que Jif]uc con
signado flLÚl não ::;e ltala de f'cpara(;-ão, ptii'L)IW es~~~ nüu foi o 

nosso intuiLo. .. 
O Srt. Ji'nA~<.:JRco V:\LL.\JJ.\I~E::;- .Jâ_ac,~Pnrw~i 4) n1cu modo 

t!"c enleudet·. ·E falln de uu1 lll'ldn 1-"F~L'al-IH'm JW:- J:PJ"iro a act.G 
do Gover-no Provi~orio, au ba!linwrüo impó:-;tn por l~ir1~umstau-· 
eias de momento, con,;equencia 1ogica. irre<·u,.;aYI'l da mudanr;:t 
do rcgimen, medida qu1~ não podia dei:-n1y d1.• :-;1:r dl !l'l"Plaun nu. 
occasião. __ . 

Isso não me imped:e - ucm Yejo qne rm~:>:u11 l!sLranha.J· os 
nobres Deputados que eu filie o concerto de opiniões em torno 
da. figur-a do ex-imperadot•, as .homenagens ~ sua memoria. 
nest,e periodo de apaziguamento, ã lei histodc~t do rcparat:üo 
e jtlstiça. 

O SR. PALMEIRA RIPPER- Continúa a proLes Lar cont.ri.L essa 
cxpressfw "' lei de repara'çfío l). 

o Sn. ALvA no BAI"l.'!S't'A - O oradOL" uno I crn por· si ueJJJ 
o Congresso nem a nação. , 

O SR. P~-'t.LMElllA-1\IPPlm- Peço s. palavd, 
O :5ll. l•'R.\NCI::iGO V.<\LLAJ>.IHE:-; ..:._ M::n;, eu111u :JUcr lJU'e :seja, 
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e quanto á propria revogação do banimento interpretada desta. 
fórma, ou como quciràm os nobres Deputados. 

O SR. ALvARO BAPTISTi-1. - V. E::r. inf,erpretando por essa 
íórma fal.la em seu nome individual. Tenha ·coragem para 
isso. A lei interpretada assim, é anti-republicana . · · · 

O Sa. FRANCISCO V.'!.LLADARES - A lei nada: telll de anti~ 
republicana; ao contrario, sendo além dis;;o eminent.emente 
liberal; dahi os applausos da Nação. 

0 SR. ALVARO B,u>TISTÀ -Como é que· Y. Ex., só depois 
do tantos annos é que vem pedir um act<Y dl) reparação ? 
V. Ex . . dev~ar uma. interpretaoão êxaet.a ou então fallar em 
seu nome individual. . . 

_ 9 SR-. FRANCisco Y.\LL\DAH.J::S ~· Scul~_uma le- ~ r~ muis rc:..: 
pu1)lwana do que esta. que restal.Jel•.'Ce· alma! a !;,;ualdaclc de 
t.lireitos entre todos os brasileiriJS. ·--. 

O Sn. C.tttLO.b G.ütGL\ - Nó:; vol.;u uo:-; a lt!i, mas não ad.! 
uütii.mo::; a mtcl'j)l'CLa,.:ãó cl~ v. Ex. !JI}I' uào querermos cjin-
demnar os aetos dos propagandistas l'l! I)Uhlicano:o. . 

o Sn. Ar.AOtt " PRNJ'A - Que não oowm ser desvirtuados .. 
.. O SJI.r Fn.AN<.:I~co Y ALl...:\DAn.gs - Ouul! o tlesv i1·tuamcnto do 
Yulo d:t:" Camn.l'a, ~obl'e o qual nada h•l. quP- l'e~.:ousideL'ar. 

O S~:t . .\LVAJ{O B.\PT!::>T.\ - Depois IJUc a .. Camaru a pprovou 
a lei , V. Ex. está t.liienJ l1 que r: uma repara•~fw. Isso n~io passa 
de uma exploracão . V . Ex. o que qp~r. ,; re~.:e!1Pl' mais alguns 
telegrarpmas de coo.gratulações. 

O SR. FRANCisco VALr~\D.-\REs- U nobre De pulado pelo 
Rio Grande do Sul. pratica in.iust.i\ia tanto maio!' quanto tenho
lhe sempre prestado toda a con;;ideraçãf\. Poi· i:;so pe\!O licença 
para não responder ao seu a parte. 

o Sn. c\LY:\nO R·\J>]'I~'I'.\- :.;e v. Ex. :jUO.!f' okd a!':li'-Sn aw
llat'chis t.n, eu rcsJwilarci {'Otnplclam f' nl c a:- :-; uas ~~onvi• ~ r;õc::, 
mas o que não conl'into · ~ '·~:;::;a t~XJW<':<;:iin - il'i 11!-· J'r·para r;.ã'l-: 

O ~~~. C:Anr.ns G.\HCf..\ - PodPndo ~., . ,. P:X phll'adc.1' P ;H· to pr·a_.. 
1.it:ndo 111 11 i lo rlignanwnt.~ p P la Gamm·a. •'ll pnndeJ·n qU(! o em
Pl'I';;:'O dn palavt·a "r-rpat·ar.:iio .. pódn di,.;vit·tuat· n pPJJ:>ame ulu 
IJIII~· tiVr!lllO:', an \'O[at• a lei. 

() Ali. 11.\l' l. ~·.-1.- Po•los ~J' I '\"i t;Oi\ pro•,.: laoi11:-; :1n n n,;;;;o pai :r. . 

O ~~~. C.\ru.n~ G.\l~t;!.\ - I~' 111mt qu.•...;(iin oh· p;lla":·a qur: ''~lú 
~'''I'Úlltlt• do• Pxplnr•at;:ín l;í f't'•r ·a. 

n ~11. :\ 1.\",\llil H .\l'Tl~'l'.\ i 'rw oradur ! ·- \'ii t/ ollt\'irilo da s ill
i.•·tll' .-11'~ · •1 •1 unhn•. l:olh~I!<L 111as a :ma. al ll i!tll lo: t•::.t:\ :'1'1'\' ind• ' Llc 
pt·,•Ío•xto a o•xplor;u;ãn. 

O :o;u. Frl.\,\;l:tst:o \".u .t .. \11.\JW.S- .\ Curlla t ·~r r·•.'iliiiJlir :ana fr:~ 
l'.' l'at: ju,.:li•;a \\li~ t)IH! :Oll''''''ll<IJ:alll u 1\ra,;il d11ranl!' r:íO uu Hos, 
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com hon·cstidadc c 8abedoria : pelo menos com honestidade in
contcstavcl. . . ~i quizerem Jivergit• da. sabedoria_ 

O Sn. CARLOS GARCI.1.- Alitts co'ndenmado por munat·~his
Las, mesmo no tempo· da· imperiõ. 

. O. SR. J..~r~.:\:-ICI::;~.:u VALLA!>;Utl!:~- _\. <..:amara. faz .i ~t::;l.jç~L á era. ·. 
llllPl'l'Jal. Nao }Jt>demos alias r1seaL-a da nossa ln::;tm'la ucm 
i nocrcpa1· ao:> que exencram o g-overno imperial. o tcl-o cs.crcidu 
nesse caracter uma vez que o fizeram em obcdicn~ia as leis do 
paiz. Pr.oscriptos •os membros da .fam.ilia imperial pela revo
luoão rcpublicao.a, o acto do .:;ovcrno provisorio, o a cto da pro
i':it~rip~.[c,. obf!dcccu á:; necessidades uo momento. não está em 
di~~ussão. nem a el!e me rcfct•i senão JHl.ra jus ti i'it:al-o c con
duil.' tJUe, ::;o annos depois, consolidada u. Republica. não l.Javia 
lllolivo par.a }Jrolougar p or' tu ais tempo, u. prosçript;ii,u. 

O Sn .. A ... -..;uR.\Ul:: BJ::ZE!tRA- Tornar dterua a pena: 
• . ü Sn. Ft\.\NCrsco \7:\I,~D,\HES -'Tornat• r:tern;a a penalid-ade 
como hem diz o Ilobre !Deputado PQL~ Pc1·üambuco. Esta é a 
iut.el'prelação t)uc ha de ~et· datla ú ·minha. iniciativa, ao acto 
do Parlamento e á sancção do poder. Espct·ô que a Cama:ra dos . 
Srs. Deputados queira se a_ssociar ás homenagens, de que ella 
propria teve a iniciativa, c se faça representar á chegada dos 
restos mortaes <lo .imperador e da imperatriz. E' o que re-
queria. / · 

·O Sr... c.'~RLó9' DE CAMPos -E' uma homenagem de acata
mento á .vcneranda memoria. 

o sn: FR.:\:i.ICISCO V:\Ti.ADARES - E para· finalizar. Sr- Pl'e
~idenle. v . Ex. h a. .de tolet'al' que leia. um editorial tlc "La 
Nacion'' de Bueno:; Ayres, sempre .g-entil com o Brasil e acom
panhando com sympaUüco interesse }J.omens c factos do Brasil. 

São estas as palavras de La i.Yac·ion :' 

Una · deuda hístórica 

El Bra-sil acaba de cumplir-~on un dcbcr ineludibl~ de 
reparación, de gratitud y de justicia: los re>.sLos de '>u Gran 
Empcrador, nombrc con que cl Parlamento acaba ele <lesi
·~nar a D. Pedro n. reposaráu por la utcrllidaú l'll ltL tiena 
de Santa Cruz. a la. sombra de las palmct·a:; tl'opicalcs. «donde 
cauta el sabiâ ». el t·uiseiior de las selvas ]JJ•asileiías, scgún 
esLrofa dei inspirado y ticruisimo pócla -Gow:alve:-; Diaz. 

Nosott·os. loii tu·:;entinu5. tlebiéramos apt•ovcehar la opor
t.unidad de esle homcna.ic póstumo pal'a pagar una dcudo. hi;.;
tórica hacia ·cl ilustre monarca. euyo nomlJI'l\ so llalla vinculado 
indoleblemente a los fasLos míls/lncmoJ•ahb; y dt) mayot· lt-a:o;
C(Jllt.lencia tlc la vida púlllicu. de nucsLm 'Jmll·ia: Caset•os y la 
alianza contt·a e1 til'ano de! Ral'asuay. 

Gaseros no cs sôlo c! nombre de uua acción 'de guert•a c.n 
que, degpués de vcinte afios de a.Lrot y s!lngriento prúdominio, 



Clrnara dos Oepl.tados _ lmp-esso em 29!06/2015 10:46- Página 16 de 269 

SESSÃO E'l'II 2$ DE DEZE~!Bl\0 DE i 'J20 · . i6! 

se lhundiô en Ia. ignomínia un absurdo que afrentaba a ;a: 
patria, compromeLiendo su gloria y sus destinos; fué algo más 
sr.ande Y .permanente; un ja.lón de liber.ctad, una política. 

N"o -nos proponemos, en esta. ocasión, e:xpresar otra cosa 
([UC la de ·sintetizar uua ~poca, rememorar un acontecimiento 
dcl que arranca. la resurrección nacional; cQomO todo ooto .que 
..;ondensa, como .e-pílogo, una obra mcmorabk, coronánd;o]a 
de fulgores brH!aníes y fecundos, provitmc siempre de una 
voluntad o <.lc una idea que nace y se desarrolla benéfka~cnte, 
alcanzando ~u SUPl'emo objeto. queremos La.mbi6m, a. t.ra.vés 
de los anos, que ban dado -su sdlo de justicia. hisl6t•ica, exaltar 
las :virtudes '1 el genio pomico de! aliado inquebranta,ple y, 
leal en ho~;as solenmes .par_a la. Argentina •. _,_ .• -

Pero, ó-de quê se formó Caseros? Se fol'mó dei üxodo a la. 
opuesta orilla -de todos cu-autos argentinos, por adio .i.l. la tirania, 
alentados p:or la espcranza de su derrocamiento, iban a. unirsc 
a un núcleo de hcrma<nos valeroco:5 ·([u c brcgaban por su p:ropia. 
libertad arn~nazada; pero las hordas dei ::;alvajismo a.vanzai:Jau 
y lo avasallaban todo, a punto de cru-e, rcducidos a los mur-os 
de la invicta ciuda\l, ~us heroicos defensores, dcspués de tasi 
una década de esfue.rzos y calamidades sin cuento, :perdiau ya 
l;.1, c~peranza de salva.ciún. 

Una cspeJ;anza subsistia: el Brasil! Pera el Brasil se 
ballaba unido por !azos de amistad y por :ra2JOnes de conve
nitmcia al tirano dei Plata y habria que r.,onscguir que el joven 
m·onarca se decidiera a ~ambiar de política, prestando su ayuda. 
a los defensore-s .de la Nueva Troya. Un emisarío de los futuros 
libertador os se êncaminó a San Cristóbal, y dos anos después 
logrõ a,.u objeto; 1·ccibid:o soiemncmentc, el mismo día se daban 
los llasaportes al representante -de Rosas. !La ayuda eficaz del 
imperio estaba asegurada: la alia.-nza convenida, y se firmó 1)0U 
la adhesión del gobernador de Entrê Rios, cuya condición era. 
la. cooperatión del Brasil, Florencio Varela, en visperas de la 
noche en que Cabrera le p~rtió ;:.1 emisorio de la defensa en 
Rio: jUsted es nuestra última esperariza; en efecto, se estaban 
quemando los. últim·os cartuchos, se sucumbia ya. La historia 
l'Cgistrat·á los deta.lles de la cpopeya y pondril en rcliev-c los 
do la .. ncgociacióiJ con el Brasil. 

' Todo dependia de D. Pedro. Y la. bandcra ael Brasil fla
mcó -en Caseros, cooperando cfic:1zmente a la argentina y a 
la. urugua.ya. 

Pocos aúos des_Puês apareceria de nuevo vinculado a. nuestra 
animado por el mrsmo impulso -de <Orden sudamericano, acom
:panado por :el valor y la. voluntad de .su puehlo en otra cruzada 
de emancipactión dcmocrã.üea. 1La.s tres ba;nd.eras, unidas 
.sicmprf1, consurnaron victorio.samente Ia -común empresa.. 

J:'rcnle a tales recuerdos, la. lealta.d ·:1 t:1Ies Iazos sagrados 
c indestrudiblcs de '!mestre 11asado. 6Como no .adbcrirnós lo:-; 
argentinos al bo'menaje d-e repa.ra.ción justiciera que imriorla. 
Ja l'e-patriación de las ceoizas ~e D ... P~d.rQ n; )1:1 ~rasil ? ~. 

C. ,..- \'o! •. XVl. · U 
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O ·SR. FH .. >L'\C~sco VALL:\.DARES - Não nos sorp1·ehendem; 
>;ll.ão nos deYem sorprJ)hender estas palavras. Ellas partem de 
um grande jornal amigo -do nosso paiz, em que é tradicional a 
csl.irna .pelo nosso paiz. Nelle permanece, nUiuella. casa vive, 
inspirandú seus contjnuadores, o ·espírito generoso, o luminoso 
cspirito de Mitre, o immorlal argentino, que o amor sincero da 
liber.dade, o inst.jncto da. .iustioa e a inspiraoão constante do 
patriotismo o fizeram o primeiro cidadão da sua :Pa.tria. - a 
influencia decisiva, o arbitro e o mooia<lor das horas supremas 
- Mi1.re, cuja alta e nobre vida se offerece como exemplo e 
nwdelo aos €st.adistas deste continente: Mitre qu-e não foi, que 
não é só um grande nome argentino, mas um grande nome'ame
rieano. (iliuito bem; muito bem•.) O orador é cumprimentado. 

Vem :i Mesa e é lido o ~eguinte 

REQuERil\~ENTO 

Hequeiro a nome;Jc:,o d~ uma commis~ão de· 21 rnec-.hros 
que representar;~ a Camara dos Deputados por occasíão da 
eht~~ada dos restos mortaes do ímp.erador Pedr.o II e da im
peratriz There:ta Cht•istina. 

Sala das -sessões, 28 <!o dezembro de 1920. 
Volla.dares. 

Fraru;isco 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o requeri
mento. 

O Sr. Palmeira Ri:p:per (pela orde-'n) - ·Sr. Presidente, 
Quando .OCJ.?.Pa\'a a tribuna_ o nosso honrado collega, represen
tante de IMmas Geraes, propondo que a Carnara dos Srs. Depu
t<tdos. se fizesse representar por oocasião da chegada do~ restos 
morlaes de Pedro H e su:t augusta. con:sorle, S. Ex., justifi
cando o seu requerimento, usou do nm tm·mo que revoltou a. 
minh:.t eonsciencia de republi.cunt), () que me hwou a Dl"Olestar, 
talvez, com vchcmcncía ... 

O Sn.. F~\.NOISCO VAt..L,\DATms- ~à o se póde :ínl.cL"prcLa.r 
uma p:-tlavra lsolada. 

ú SR •• PALMEIRA IhPPlm- "\~ palavr.a~ valem o que si:gni
ficam. -... com vcllcmcncia que se explica pelo amor entra
nhado que dcYcmos ter a este regimen, no qual confiamos as 
nossas mais ~aras esperanças, certos do futuro .da nossa terra, 
(apoiados) a protestar contra aquillo que· se me afigurou a grave 
accusa~ão e in,iusti~.a feita aos que implantaram o regimen re
publicn.no entre IlÓ:-i. l~:;!.aria. ctiS!JCllsado de tomar a palavra, 
porque os meu~ apartes :~ ~. l~x. consW.ucm, por assim dizer, 
ll discurso que, porvent.m·.a. Pll agora rlevrs~e~ fa.zcr. 

Não queTo, porém. qnr. nos Amurcs desta Casa fig-ure este 
1-'roLest.o unicanwntc com a f•'ir,rít.•· d~ (..)ra.forí:t parlamentar, dP. 
apartes; quero que, em meu nome imlividual , <'um a respon-
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sabilidade do ;.neu nome, elle aqui figure com toda a ·vellemen
e~a ~ontra. esse excesso do nosso temperamento ardoroso, enthu
SJasta, latmo, ·de querer transJ'ol'mar em reparação aquillo que 
não 6 mais do que um aclo de muniHcencia de occasião; que 
n5.o é mais do que o reconhecimento, por parte dos repubh
t:auos, de que a l:l•mu!Jlica está con:;oliúada e nada tem a receiar 
nos seus. fundamentos. (Apoiados.) . 

Talvez porque a ling-ua não tivesse aju·dadt• o illustre ora-
dor.... · 

O SR. FR:\NCtsco Y.-u.r..,'\oxRES- Algradecido a ~~. Ex. · 
O SR. PAÜ'vrEIRA RrPPER- Na minha expressão nada ha de 

pejor.ativo. 
O SR. FRANCISCO \;:\LL.\DARES- Sei bem o que quero dizer·: 

O SR.. IPAL:\IEIR:\ UTPPER.- .•. talvez por.quc S. Ex. não 
tivesse bom ennn~iaclo o :;eu modo de scuLir, ~ - Ex. tranSfor
mou o acto de revog<H:ão do ·banimento em 1'epara1;ão. 

Ora, reparai)áo, em todos os diec\ionarios, :;ignifka conter
to, emenda ·de um erro, t.lc uma falta de ordem moral ou de 
ordem material. .. 

Esta· nunca existiu (apoiados) ; si a Hepubllca, na.auella 
hora, lan<:.ou mão dessa medida . .• 

. O SR. RAUL SÃ- Foi como meio de de'l'esa. 
O SR. PALMEIRA R.IPPER- ... foi porque entendeu que eila 

era necessaria para a sua organização; a Republica lançou mão 
dessa medida, sim; mas não como um castigo. (Apoiados .) 

0 SR. FRANCISCO VALLADARES- Por isso é que digo que foi 
uma reparação. 

O SR. (P:ALMEIRA RIPPER - V . Ex. continúa a !allar em 
reparação; e eu, mais uma ve:~., protesto contra esse termo, por
que não consinto que fique eonsiguado nos Annaes do Congresso 
Republicano, como um ac.to de reparação o que nã.o passou de 
nm acto de nmnificcne.ia. 

O Sn. JoAQUIM OsoRro -- Y. Ex. inlerpreta o p~nsamento 
de: lodos os re>_publicanos. !(Apoiados.) Esta fal1ando em nome 
da Camara republicana. (Apoüul~s.) 

0 SR. PALMEIRA RIPPEJt- Sr. Presidente, Lodos n6s reco
n1leeemos os l':t>rvi(;OS prestados POl' essa veneranda figura. que 
'foi a eonsubstri.nciação ele uma determinada época da nossa 
Historia. 

Cumpriu elle o sou dever e foi um honesto, um são, ca
lH.•ndn a todos os homens de bem considerar <:om r espeito e 
\'eneracão os que bem tumprem o seu dever. 

Exaltar. porém, o cumprimento de um dever, como se 
l]ualqucr wu~a. de cxll·aordinal.'il\ de sublime f ol;SC, ·é o que 
não admitto. 
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O Sr.. :F H,·, (·:c.~I~cc YALLADARl~S -Tanto foi uma ;r ande i i .. 
.i.!'l.t l'il. que o' ~r: Ciucinato Braga tomou a iniciativa de erigir-. 
lhe um monumento. 

O ~R. P.tL:o.·n:m.~ RlPPEn- E u uaila tenl10 com o que fazem 
os outro::; . · 

V. Ex. não qu_eirot me esmaga1.· com·o Sr. Cincú1at.o B1·aga. 
Es lou uücndo'~dc alma franca., de a lma aberta, o que penso. 

:\ão me rr~po11da V. Ex., eom autores nacionaes ou estran
t::0iros. (Ri:sus.) 

Penso de::;se modo, fu i cuucado nessa escola. 
O ~n. ~1.\UHICtO UE L\Gt:H~ -Depois não nos interessa jut .. 

;;ar peclro li ; o julgamen to é da ·Historia. 
O Sn'. Fh.:\XClSCO VALL,\DAI\Es-Nen'! eu o quiz .jUIS"al' . 

O SR. P.-H.'!\n::mA RIPPElt-0 que não quero é qu~, com o meu 
ennsenlimrnt~r, figure no:; .4nnaes do Parlamento Republicano a. 
da:'!:>ifü:açiio do dt·crdo republicano do banimento como· medida 
odiosa, e a !>\la revoga(;ào cOUlO o..;:n aeto de reparação ã mc-
ID{)1'ia de Pedro lif. · · 

Votli eont~·a o r~qlJCt'irnenlo do S r . Depu lado I<'ranc-isco 
Yall rlare~ . (M11ito l•em; 1n.uito bem.) 

O Sr. Alvaro Baptista (~) (pela or(lem) -Sr. Presidente, 
cu ~fui um dos {1ue mai:; >Vehementemen~e applaudira:m Q pro
.i•:•do l.lo nobr e Deputado por l\Iinas; verifiquei, porém, que 
não se trat:n-a c! e um republ ieano _puro .•• 

Ü SR. l:"MNClSCO VALLADARES ~ Agradeço O aLtesLado UI') 
V. E~. . 

O Sn. A.L\.\no B.>.PTIST.\ - ••• -porém, que se tratava d•; 
um l'C'pulllicaüo qu e ma.is obeder. ia ao sentimento que á razão. 

Ora·, n~SLU$ cous<Js · <fo. ·Esta<lo, nestas cousas da commu
nhão, é pi'P.ciso que uão se separe uma <la outra . E' preciso 
auscultar não um grupo, uma camada, nem· mesmo uma eida<:le 
como esta. em que estamos agora; é preciso auscultar toda a 
Nação 1nn·a s·~ rallar em nome· da mesma. 

S. Es. queria. que aceeitassemos e consagrassem os como 
opinião uacional, eomó opinião dos representantes do pab: 
nesta Ca.;;a, que se Lt·at.a de um neto d(l reparacão . . Ora, acre
dito qui! nin~uem nPstn: Lerra commettcu o menor crim·P. ou . ~~ 
meno1· l'alla coiu rdac;ãu á ex-família imperial do Brasil .: 

O Sn. l\IAURtCIO DE LA.CEHDA - V. E~. faz muito b'eo1 ••• , 
Arínal, no Congresso. appa.reec a opposioão .•. a. .P-edro TI! · 

·O SR. Ai.Y.mo BAPTISTA __, Não é opposicão n Pedro IT, 
não é opposição aos mortos, que esLa. sómcntc póde ser feita 
pela h istoria, uão por nós outros, porqu e a wrdade é .que 

( •) Este disc.ur:so. -não f9i revisto pel9 c~ador .. 
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llinda nesta hora são prt!mnturos os juizos sobre a nntiga fn-
milia imperial., . 

O SR. _F.M.~CISCO VAu;_mAru>s - Ningucm está co.gilando 
-ôc s.e tratar ou não dê familia imperial, ma·s de sé tratar (]I} 
um grupo de brasileire>s proscrjptos. ,:. " · 

O Sn. lfAVRICIO 1m LACtnDA __.__ Essa~ manifestações qno 
·se estão obser\•tmdo são idenUcn::. ús que houve em Pol'to 
Alegre, .quanto :1 repatr-iação dos rest.os d'o Gaspar da Silveira 
Nartins: é a .mr.sma: int.olet•a.nc-ia. · 
- O SR. ALVAI\O BAPTISTA - ScnboJ·cs. 6 cedo para Julgar n: 
:familia imperia1, para julgar Pedro IL E a realidade é que, si 
encarassemos os seus actos príncipaes, na politica: interna
cional; si considerassemos como clle sustentou, durante tantos 
~'lnnos, a escravidão no Brasil, é bem possível que fosserrios 
levados a -c.ondemnal-o; mas são actos. es:=;es. que reclamam 
-exame minucioso. não da· minha parte,' nem desta a~sembléa, 
e sim do futuro, da . hisloria. 

Quanto a mim, pessoalmenLI:, P. ao parUuo republicano do 
Rio Grande do Sul, a qur. -p~rtenço. devo declarar á Caniurn. 
-- e poderá valer como documento histol'it:o - devo declarar
que nos achn.va·mo" preu::n·ados, agrupadqs, armados. org~ni-
2ados, sendo eu at.é o commanrlant:<>. de nma das rcg-i<Jes, para 
J1roclamarmos a RepubHca. pacif.ie-a ou . violent.amcnte, n1a~ 
depois d~ morte do imperante . 

. Não existe, pois, odiosida"de. minha. nem' do pa.rt.ido re
publicano dú Rio Gtande, ·em relaçfio it familía imperial. 

O SR. CARLOS -GARCB. -• Nem exist~ por pnrtc de quem 
~uer q:ue seja no BrMiL (.4.poiodos . ) 

. ... 
O Srt. ALVARO BAPTts-r,\- Dir. Y. Ex. muito- bem. 

A verdade, ·entretanto. é que são · precoc1's ns homenagon;; 
t.ributadns áqualles sohrP. os ([Une:-; :t hist.ol'ia: uüo profcrin 
ainda seu juizo. 

Esta. é uma verdade incontestavel. para uquelles ((Ue en
. :r,ara.m n. bistoria como um:t sciencia e não como uma simples 
nurra~:,âc de fact.os. . 

Não posso por i.sso dar meu voto ao rcqucrimcnlo do 
nobre Deputado, porque não tradu?. n. vP.rdadc. por.rruanto não 
ha reparaçlio a: fazer, c nunca houve um goyerno trio g'cncroso. 
~orno o Provisorio, ao afastar fNlnquillamcnte daQui, com t.odas 
ns cantelas e cercado do maior re::peifo, o antigo im per:.fnt(\ 
hrasileiro, dando-J.hn todos n" meios pnrn viwP rmrll' quiz rossc . 

NfLO !'C encontra ncnhum3 r"•wolu{.'fio I'JUC ng-i.:;.~o c.om· ~nt.:t 
rr.rdura. 

O Sn. FnAN'i.:Jsco Y.I\LU\DAREs - O requerimenlo é apci1n:; 
-para a Camarn se representar nas· homenagens nacionaes qun 
Não .set> prestad~s. 

p SR. PALMtlM R·IPPER ~ Eolão, foi mal jusLiíicado. 
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o SR.. FR.rncrsco v ALLM.>ARES - Já tinha abandonado o 
requerimento e-'estava fazendo outras considerações a respeito 
de um artigo de La Nacion. 

O SR. PAL'l>IEIRA RIPPER- Pois bem; então protesto C()ntra 
a justificação do ·re<ijPrimento. 

O Sa. ALvARo BAPTISTA ....- Tenho dito ligeiramente sobre 
o assumpto, Sr. Presidente, e quero, ao terminar, ponderar ao 
nobre Deputado por Minas que lhe voto muita consideração ~ 
muita estima, mas não posso julgar S. Ex. como um repu
bli-cano completo, desde que abandona: as nossas fileir as e 
accusa os seus antepassados, aquelles que promoveram a Re
publica, affirmando que commetteram um crime, uma falta 
quando daqui baniram a família imperial . 

(Muito bem; muito bem. O orador é cumprimentado.) 

:Approvàdo o referido requerimento do ' Sr. Franc1sco 
Valladares. l 

O Sr. Francisco Valladares - Peço a palavra. 
O SR. PnESIDIJ:.--;TE - O requerimento não tem discussão. 
o SR. }i'R.-\...'ICISCO VALLADARES ._...., Para uma . e:xpUcaçiio 

pessoal. 
O SR. PRESIDENTE - Sú depois de terminadas as vota-

ções da ordem do dia.. _ 
• E posto ~ votos e approvado o · requer imento do Sr. 

l tr-ancisco "Valladares. 

O Sr. Presidente - Em consequencia do voto da Camara, 
nomeio para constituir em a Commissão os Srs. Antonio No
;:meira, Dionysio Bentes, Rodrigues ·Machado, Pires · Rebello, 
Vicente Saboya, .José Augusto, Oscar Soares, Aristarcho Lo
p es, Costa Rego, Deodato Maia, Mario Her mes, Heitor de 
·Souza, Vicente Piragibe, Lengr uber F ilho(), Francisco Valla
dares, Arnolpho Azevedo. Luiz Bartholomeo, Ce·lso Bayma, 
Octavio Roctla, Pereira Leite e OJ~gario Pinto. 

O Sr. Fausto Ferraz ("" ) - Sr. Presidente, quando visitei 
a cidade de Roma, tive a ventura <ie visitar tambem o Insti
tuto Internacional· de A.,"'l'iculturn, creado pelo governo da 
Italia especialmente pP.lo carinho do Rei da.quella Nacã.o, insti
tuição que applica toda sua actividade em assumptos conoor
nentes á agricultura universal. 

Nessa occasiã'(}, em palestra com (1 delegado do Brasil 
junto ao Instituto, Uvo opportunidade de conversar oom esse 
illustre diplomata, cujo nome declino com muito prazer, o Sr. 
Deoclecio de Campos, nosso ex-collega, a proposito da abert.ura. 

(") ~ diseursQ nlo foi. J"evisf.9 pelo. ~!:·. 
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das portas do Instituto Internacional da AgriculLun aos es~ 
tudantes brasileiros. 

Acabo de receber uma carta desse illustre patrício, na. 
qual communica que, sob a vice-pl'esidencia do illustre di
plomata Dr. Raul do Rio Branco, a assembléa. geral, reunida. no 
Instituto, resolveu admittir em seus cursos uma turma de 
estudantes brasileiros premiados, que fossem á Italia. f azet' 
o estagio de ap~l'feiçoamento, ou esclarecer-se nas materias 
de technic-a de organizacã.o de que se occupa 1:> mesmo Insti-
tuto. _ 

Nesse sentido as delégacões ·da França, da Italia c do 
Brasil apresentaram e justificaram. uma proposta., que re
cebeu, unanime approvação da referida commissã.o e que tran
sitou victoriosamente no .plenario. Essa proposta foi a$Si
gnada por Louis, delegado da. França, pelo professor Collet, 
delegado da Italia, e pelo Sr. Deoclecio de Campos, delegado. 
do Brasil. O delegado italiano, a:o justifiear a proposta lembrou 
que, nesse momento, no Brasil, no seio do Congresso .se apre
sentava um pro.iecto de intercambio intellectual <lo Brasil com 
a Ita.lia. Perante a a.sserobléa fez ella grande el<~gio á. ~aoão 
brasileira. 

E' o que tenho a honra de communicar a Camara dos 
Srs. Deputados. 

Em se tratando d-e assumip!.o de intercambio iutellecLual 
dos dou.s paizes, eu não pod~ria deLur de fazer merecido 
elogio ao Sr. Deoclecio de Campos, que tão dignamente tem 
representado o Brasil Uunbo ao :ID!Stituto 'InLerna~ional <le 
:Agricultura. 

Desejo, Sr. Presidente, aproveitando-me da circumstancia 
de estar: na tribuna, referir-me á commemoração do nosso 
centenario, e pratico um acto de justiça. lembrando que para 
a organização do programma das festas, muito concorreu o 
Sr. Nestor Ascoli, cujo trabalho já figura nos Annaes da. 
Carnara, collaborando ainda. com esforço, e patriotismo e 
grande elevaçã'O de eS'J)irito na r.e,ferida. organização. 

O trabalho do Dr. Nestor A.scoli mereceu commenlaL'iO~ 
feitos pelo Dr. Affonso Celso. 

Incontestavelmente, a obra desse illuslro patricia, con
sagr-a, em uma das suas mais vastás considerações, a propoait.o 
do movimento int.ellecLual, que deve ser o assumpto da com
memoração do Centenario, itens de um programma .que fixa. 
em synthese, tudo quanto a Nação brasileira praticou desde 
a sua 1ndependencia. até 1922 . 

Em se tratando, Sr. Presidente, da commemoração do 
Centenario, em que o Brasil naturalmente, deverá apreciar 
o seu pro~~so material, o seu progresso moral e intellectual, 
mandam a verdade e a justiça, se registl'e, em um resumo 
grandioso, esse progresso assignalado no trabalho daquelle 
:nosso illustre .patrício. Poderia :passar despercebida. a colla
boração do Sr. Nestor Asco li. Entretanto, Sr. Presidente, 
sou testemun-ha, e testemunha. oculal', po!'_({Ue ~stiye no seu 
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gabinete oc f.rãbalh-6, c.Om ello procurei t:únh&n trazer o meli 
· 'J)equcnino contingente, c vi I({UC, em uma bibliotlteca .de livros 
~speciaes, a proposito da vida nacional, o nosso distincto pa
trício concatenava, synthetisava os elementos que figlll'arn c 
que devem figurar nos nosso's· Amzaes. 

Nestas condições, Sr. · Pre.<;idente, t.ratando de assumplo 
qne se refer·e ao desenvolvimento intellectual elo Brasíl, eu 
desejaria que a Commissão qua tem <'le realizar. um programm~ 
traçado para a-s festas do Centcna.rio, tomasse e.m a.ll.a consi
deração, .. cspécialment(', esse lado <la vida política internacio
nal, da nossa nacionalidade, ist.o é, o intercambio inLellectunl 
entre brasileiros e todas nações que toem trazido scús-'cont.:n
gentes para maior prosperidade c felicidade do nosso J)Q,iz.) 

.:(Muíto bem.) . 

O Sr. Presidente ,_ Tem a palavra o ~r. Pires cre ~ar~ 
valho. (Pausa.; 

'Não está. p ~csentc. 
Tem a palavra o Sr. Celso Bayma. 

O Sr ~ Celso Bay.ma faz algumas· observaç'õcs sobre ·o pro
.iecto qu<:l autot>isa o gm:er.n•e~ n. empregar .até mil contos <le l'Ói3 
paraJ!u:siliar, sGbr~ a forma. de· emprestimo. a crcaoão de coopc
rnti'Vlls <le consumo, · por intermedio rlos rcsp~ct.ivos syndicat.o:.:; 
profi!'õ'sionaes, e termina, lendo o seguinte parel't:r quD Pluboi•Ctra 
e teria que apres~ntat' a commissão respectiva. : · 

«Devidamente auLorisado pelo Congr-esso, o Governo ·creou: 
a :Superintenrleneia do Abast.ecime.nto,· na conformidade do 
Decreto n. 14.027 d~ 2i de Janeiro do corrente anno, tendo, 
além de outros, o intuito de ~·vitar o exagerado augmento nos 
preços dos generos <le i s n 9cessidade. 

Desejando, porém, obter a efficient.e oollaboração dos con
sumidores, p:rincipalment9 das clds.es ,[.ll"Ol-etaríaS\ mo sen
t.ido de reduzir o Jôusio dos-· viveres, determinou, no art. 12 
do citado Decreto. que a Superintendencia do Abast(';Cimento 
o.ttcndesse ás sociedades cooperativas oper:11rias e 'POpulares 
em tudo que foss'} possível, parn que ellas alc-nn~?as~em os obje-
ctívos a que se propUillham. -

J)n,n{lo, para isso. cabal cumprimento a cit::uia ·disposioão 
· regulamentar, instituiu. annexo a Superinte.ndenci:r, um sC\r..:. 
vi~.:o de propaganda ~ orgailiosa~;ã.o de syndieatos profissionaes 
e sociedades· eooperuli\"a.s: a pdn'Cipio, em fórma. de orgão 
inquiridor do -pensamento prolctario n. respeito ·de iacs inst.i
tuições, e; mais tarde l{c vista dG enthusiasmo- <lespertado entro 
todas aos classes, sob a fórma· efficiente d~ um a~Darelho de 

· propaganda intensa e <>rganisação pratica. 
Assumi'nd() propo.rcõf!il vultuo1Sas, v~rds.dc.iramenLe sor

prehendc.dores os resultad'os ·de tão feliz iniciativa. e .send•1 
innumeros .os pedidos <le instru-cções a respeito das modali
dades legaes e economicas de ~aes institutos, o Governo sef-t1u 
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ne'n~ssida.do <1e dar amplo e dcfinit.íyo regulamen·to .ri esse ser~ 
viço,. firmando doutri.nra Mbr~ os Decretos n3. 9i9, de 6 de 
Jan':!1ro de 1903, c 1637 de 5 de Jafi(~iro de 1907. Dest'arLe. 
pelo :Ministerio da Agricultura. Industria e Comro'rrrcio, ba.ix"oÚ 
a. portaria de 127 de Ago.sLo ultimo, aprovando as Irutruccõc.<: 
rcgnlnmentares pa.rn. a propaganda. e org.a.nif:ac:.ão de :;yndi
~n los profissiona~s c sociedades cooperativas. 

No ·!:'ntanLo, em que .pese o valor de taes providencias, 
tnndo. na jusln, oon.sideraciio as aperLuras ~m que viv-<:Jm as 
íllasse~ obrr.iras. julgou o Governo que,. - conforme doolar:"t 
na P.Xposiç;'íú de motivos :lustil'icativa do mencionado regu
lamento - para mais· rapida OTgani>Sação e prompto evoluir 
-desses instrumentos da economia popular; era mistér facul
tar-lhes, p-ara -constituição <los .seus primeiros stockG, um 
qualquer auxilio pecuni-a.rio, embora a titulo {(e emprestimo, 
por intermedio {(os rr,.s.psctivos syn,di{latos profissionaes, que 
são, incontestavelmente, os orgiios defensores dM coopera
tivas contra. a especulação {(e estranhos aos interesses 'eco
nomico-profissionaes dos cooperadores. 

Attendendo a esse appello indirecto, ao discutir o pro
hclo <la emissão,-por 1nliciativa do Sr. Senador Laur{) Müller, 
;julgou. o S<:lnado ser ·acertadü, ·e equítat.ivo <lar - na occ.asião 
em que procurava ode.r-;afogar o commc,relo c as indus~rias, por
tanto o capital- um auxilio aos proletn.rios, ao trabalho, que. 
d'Jfendendo suas economias, collaboru nesse momento com os 
poderes ilOTI>StiLui.ciOS, nando, pelo intermedio do syn<licaJiosmo
COOperativista, uma feição legal e ordeira as reinvidicações 
r<:conbeciàan:nente inconte.stes. 

Assil::q, depois de avaliar maduramente os· effeitos moraes, 
políticos e economicos de taes auxílios, o Senado approvou 
unarui.rb.':lmente em menos de doze dias, a proposição ora rela
tada, que <Jimeede .auxilio ·até a importancia de Rs. 1.00():000$ 
ás ·.cooperativas de .consumo -por intcrmedio dos respe{ltivos 
.synd i c atos profíssionaes. · _ 

· Em face d~ste ligeiro hi.storieo e tendo em consideracão 
que é este o primeiro auxilio directo facultado as classrs traba
lhador-as, jul:;o-me dispe,nsado de reproduzir a estatística apre.,. 
tuda ao. Senado, das quantias correspondentes a dezenas de 
milhares de contos de r~is da nosso moeda. com que. unnual
mp,nt(}, ·os Pa,rlamentos Francr.z, Belga. Ha.liano, Inglez .<;! Alie
mão fomentam o bene.fioo multiplicar de taes instituiçúes r~ali
sadoras da educação IJ<)pnlar. 

A' Commissáo -de Finanças, dando o seu voto favorave~ 
a proposição ilo Se-na-do, e o -ainda, ·<::-DICaminhando-a 00ID urg-en~ 
cia ao :Plenario, rea!is:a obra patrioti~a e humanitaria. pois 
soccorrc as 'Classes pobres e prestigia os obreiros propugna
dor<:>s da.:; ·reinvidicações pGt via legal e ordeira.» 

. I 

O Sr. Presidente - Está finda ~ hora destinada ao ex.;. 
püdiente • . 

:Vas-se :pass~r á ordem do dia. [(Pattsa.) 
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. Comparecem mais os Srs. Felix Pache~o. Annibal de To. 
ledo, Costa Rego, Souza, Castro, iDionySio Bentes, Bento de 
Miranda, Prado Lopes, Lyra Castro, Aggripino M:evedo, Ax
mando Burlam!ll!Ui, Oscar Soares, iOorrêa. de Brito, Alexan
dl'ino da Rocha, Austregesilo, Aristarcho Lopes, Pires .de Ça.r
vàlho, Mario Hermes, Ubaldino de Assís, PMheco Mendes. 
~l<:ã.o Mangabeiz·a, Alfredo Ruy, Arlindo Leoni, Raul \Al.ve:;, 
Eljüdio de Mesquita, Heitor de Souza, Paulo de Frontin. 
Sanes Filho, Norival ·de !Freitas, Lemgruber Filho A'Zevedo 
Sodré, Macedo Soares, Manoel Reis, João Guimarães. Themif•
tocles de Alme;(ia, Ramiro Braga, José de 1\Ioraês, Mario d~ 
·Paula, Maurici!} de. Lacerda, José Alves, Matta Macbado. Ri-
1:•1:!iro Junqueiro, Silveira Brum, Emilio Jardim, João Penido. 
Senna Figueiredo, José Bonifacio, Gomes de Lima, OdiLon 4le 
AndrlW.e, LamoHnier Go.dofredo, Josino de Ara11jo, Vaz dt~ 
1\·lello, Honorato Alves, Mello Franco, Raul Cardoso. Cincinato 
.Braga., Alberto tlarroento, Cesar Vergueiro;· Pruê.ente d .~ 
·Moraes . Filho, Eioy Chaves, \ 7 eiga Miranda, Rod~igu~s Alvn,; 
Fil'ho, Manoél Villaboim, Carlos. de ·campos, Pereira Leite, 
·l7omercindo Ri:Oas, João Simplicio, Carlos Penafiel, Augusto 
Pestana, Marca~ de Escobar, Octávio Rocha, Domingos Masca
l'enhas -e Carlo;:, Maximiliano (71). 

. Deixam de comperecer os Srs. Ephigenio de Salles, 
· Dorval Pdtto, Monteiro de Souza, Abel Ghel'mont, Chermont de 
· !•liranda, He.reulano Parga, ·Luiz Domingues, José Barreto, 

.Pelix. J?acheco, João Cabral, Hermíniq Barroso, M11rinho <!e 
Andrad'.!, Moreira da Rot"ha., . Thomaz Accioly, Thomaz Caval
can~ Ddefonso Albano, Ãifonl'o Barata, Balthazar. Pereira, 
Gonzaga Maranhão, Antonio Vic.ente, :Edual'do TavM"es, Ar
nal-do Ba-stos, Esta.cio Coimbra, Pedro Corrêa, Turiano Cam
pello, . Julio d-e Mello, Natál-icio Camboim, Alfredo de M.aya, 
Luiz Silveira, :Miguel :pa~meira, Mendonça Martins, João Me
nP..zes. Rodrigues Dor·ja, ManoE~l Nobre, Pedro Lago, ·octavio 

,- Mangabeira, Lauro Vilas Boas, Castro Rebell<>, Leondo Galrã~. 
· Arlindo Fragoso, 1.'orquato Moreira, .Rodrigues Lima, Ubaldo 

Ramalhete, Antonio Aguírre, Octavio da Ro.cha Miranda, 
Azurém Furtado, Aris.Lídes Caíre, Mendes Tavares, J'Clsé To
Jentino. Raul 'Fernan.des, Antonio Carlos, Manoel Fulgencio, 
Salles Junior, Sampaio Vidal, Pedro Costa, Rarooo Caiado, Ay
res da Silva, Tul!o .Jayme, Costa Marques, Ottoni Maci_el, Luiz 
Xavier. Abàon Bapt.ista, Pereira de Olíveira, Evarist.o Amaral. 
·Augusto Pestana. Alcides Maya, Nabuco de Goüvêa, Flores da-

. Cunha · e Barbosa Gonçalves __ (691). . 

ORDEM DO DJA 
O Sr. Presidente - A lista de presença accusa O eompa~ 

rec1mento de 141 Srs. Deputados . · 
Vae--se proceder ás votaçêes das 'materias constanies d~· 

ordem dQ dia.: 
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BESS~O E~ 2$ DE DEZEMBJIO DE 1920 

· · _Peco aos nobres Deputados que occupem as suas cad.eiras. 
:(Pausa.) . · · · 

Vão -ser consid~rados objecto de celiberação dou~ pro
jectos. 

São guccessivamentc lidos e eonsiderados. obÚ~ct.o de éeli
beração, 0!1 seguintes 

PRO.T f:!CTO~ 

li:qu·ipm·a os coller:toNJs e escJ'iviles (ed~J?'LZ CS nos dem.aís 
' {unccionarios da Unitio 

Ar·(igo uni-co . Ficam equiparados os collectores e escri
vães das Collectorias Federaes, para todas as vantagens e ;·e
~alias, aos demais funccionarios t!a União; revogadas ~s dis
posições em .contl'ario. 

Sala l'!as sessões, 27 de dezembL'o de 1920. - Deodato 
Maia. - .rnsé de Moraes. 

N. 773 :!920 

Consiàera de utilidade pttblica o llospital de N. S. da$ Dores 
de Itabira de )tfa,tto· Dentro 

:Art. 1." E• considerado de utili<lade publica o Hospital 
d e Nossa Senhora. das Dôres,. de Itabira de Matto Dentro, em 
Minas Geraes. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 28 de dezembro de i 920. - F'l'anciSco 

Valladares. . 
O Sr. Presidente - .Ac11a~se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO DE URGIDWJt\. 

. Itequeremos urgencia para immediala discussão e vo
ta~ã.o do projeoto n. 7H, de 192~ (reforma dos C<>rreios) . 

' Sala das sessões, 2& -de dezembro de 1920. - Lengruber 
Filho. - Octat•io Rocha . ...:..... Oamvtlo Prates. - M(l.ltf'icío de 
Lacer.da. · 

:Vou submetter a votos o requerimento. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (•) (para en~am.inhar ·a vo
taçdo) - Recordo-me, Sr. Presidente, de que, em anno Ml-
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terior,. qtia.rid() apparec-eu uma .emend-a ao orÇamento, rela ... 
tiva á reforma d'Os Col'r~ios, o- enitão- leader; Sr. Torqua.to 
.Moreira, deantc das critiea·s feitas á melhora de venCJimen
t.os, sem uma regular revisão no qua\dro :dús empregados, e 
ao augmento 1:1as t.uxas post.aes para se majo~ra;rem os .,·efl.~ 
cimentos, com o produoto •dessa elevat;;ão, pediu, ó fúi at..
tendido pela Camar'a, que a emenda sof.fres·se dcstacrue, afim 
de constituir projcc.to em separa.d'o e ·assim .ir á CommissflO 
do Es:tatuto do Funcr.ioD.aJlismo Publico. 

Gomo se. sabe, a referida Commissão foi ereada so-b a. 
presidencia ·ao Sr. Muniz Sodiré; mas a r.evoluçw da Bahia, 
a~ eandidatums sena'tor.ia-es bl\hi.anas e outros as.sumpt-os 
trans~ndC'I1tes. da politica daquelle honrado P~si.d:ente da 
Commi-ssão, ·contribuira.m para. que ella se não ~eunisse, -de 
modo que. o projecto veio a ficar- relegado ti poeilra do-s ar-
ehivos. . 

Este anno, quando. o Sr. Soares dos Santos;• .. ho j5enado, 
,ap-resellltava emenda, .augmentando os vencimentos dos fun
cionarias dos Correios, a JGamara. -por sue lado, votava ou
tra, elevando· as ta.."\ias · postáes, para a·ttender a esse accres~ 
cimo. 

Fui contrar.io a emenda. do .aug.mento das taxas, estt:i 
anno, como o fui anteriormente, porque tínhamos 'informa-

~ ção do dkecwr dos Cocreios, de que i. 5001 contos :tMr-escirr~s' 
na renda postal, ·este àimo, talvez fossem a. 2.000 contos, on 
mais, nO "cl.D!!lO proximo, O que daria pa.ra a melhora dos v~n
cimentos, sem a elevação das taxàs. 

A Camara foi surda a essas observac;õ-es, e apprO'V'ou ti 
l:ilevação das taxas, COl!l o obJootivo cli.recto de eleva-r igual
mente os vencimeutos 'dos· funccion.arios posta:es. 

Veiu <lo Sooad() a emenda SoarBs düs Santos; e, quanao 
.o Relator, meu distinc.to amigo SP. OctaviO' Rocha,· tevs de 
à ar ).)arece.r, o Sr. director dós\ C()['reios, suarento, desinan
gado, afobadis-s.imo, surgiu nesta Casa, dec.Ia.rando «QUe a 
emenda augmentãva os · vencimentos dos maioraes, ficand.o 
esquecidos >os <pe@eno~» · · . 

Úl!.'a, hontem, to-da ~ Oamat'a obs.ervou, á po:r:.ta desta 
edificio, a reunião de pequenos funccíona:rícrs postaes, o que 
vem c.ornstit.uil" prov-a em contrario ao que- a;f.fi.rmoü' o Sr. 
rldirector (apoiados). :Assim se verificava que os cmpl•cgartCJ!' 
de .menor categor.ia. eram beneficados ·Pelo augmento. P,.ro
va-o. ainda, a allegação q:Uc, em desespero de causa. f~7. o 
direeto:r: que a emenda ffi'a eleito!'>al, do Sr. Camac~·á; n, 'S1 
assim é, a emenda..-<l·evi.a ,aproveitar princjpalment!e nos p~
quenos, .não ao-s graudos, pOI"qUe, de r-e~a. eleit-Ores, sfi.n 
aquel~es, e não os Clodomir()s .dos Cor.reios. . 

Ftinalmente, o Sr. '_direetor, em um lance pao~h-eLíc'O, pa.ra. 
que a Commissã.o se deix'!lsse arras.mr pelo seu gesto. dis3C: 
que, s-endo a~entado.s os vencimentDs dos ·mn.i-s gr.adua<ios, 
inclusive os ~us prop.rios, elle dispensava a majoração. 

1 Ce$, não· terá merecido a mini-ma. ()O.nsideraçio .essa. 
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~ff·irmaii"va, que represerÚa m éra ch.i\l·ana, imposlu~, re
curso protelat{)dO muit.o eouhecido u de que usam os aclmz
~lisl.radóre:; contrariados, como S. Ex . o fui pela med·ida. dv 
~enado. 

O qu~ ü t.liredor do:; Correios pldteaYn. era uma ocssas 
emenda::; - pennittam a cxprcs:::ão - <<tlecessa·rio de via
<;e.m» dos nos:::;o;:; adminisLradol·e~. ç.um de tudo u-m pouco, no$ 
:::f)US termos am:plos, .permi:ttimlo lJUC S. S. rc.for:màsse a. r e
-partição, a. Sl:!u talante. l'<ão te.udo oh Lido ·na. outra -casa um~ 
üutorizn,ção tltssa&-; t:osLumeiras em n0sso Poder Lc.:;isla Uvo, 
agora ple.H.eia, dcs.pci~uo, cunlra. a crnenda. 81.Jarcs do':i San
:t.o~ •. 

A Gomm.issão da Ga.mara w.:g•Ju a::;sentüncnto a essa 
cm.enda do S~do, e as-ora. se offen:c.c, como salli<ia, a. m·
:;cncia para. um projccto de. l'Cformaf déhtr0 dit~ cincoen ta 
~: .trmta~ lwl'as qw~ faltaru para t·~rmina.r a St):;~ão lcõi:>la tiva, 
muito <lif,f.iól, ou trnpossivcl, ~e·ria. que esse projccLo, líoj;~ 
inioiado, ·passa:::;c p•Jt todo~ u.:i tra.mHcs; para. poder ser con.
vel'.tido -em ld . 
· Além do tua.i::;, ao proj c,~Lo patt·oc·inado pelo dlrectot• !lo:; 
Correios enl~ndo que deverei í.l1)t·esentat· emendas, o que lh~ · 
retarda1·:ü. o cur:;;q, 

Em taes c-ircum'slaucias, a conciliação possiYel ~:onsisi.';) 
~lll a·pprovar a e.mcnda do Sena'd.o ... 

O Sn. Nw.n:on !ü.c::;ciME.L'<To - ~\po.iado. 

i O S!t. :'ILI.UHICIO DE L.o~.ct:RD.\ - . .. a· l.~ IJLWque a sua. não 
~ppro-vação cquiv:a.lcria a se illudir 1~ boa. fé . da Camara, qn~ 

. votou o au:;m·~nlo da,; r axas para que dahi dccotTe~s~:~ u au~ 
gmento dos ve>uoüneuto~. · 411! 

· Como o St·. dil'eclur do:> .Correios, de-pois do augme11Lo 
.das ta."<as, vem manobt·ar pat·a f iüar com o augmento das ta
xas e podct· prot~.llar. adiar o augmento dos vencimenfos ? 

.#f* -· 

Então a conclusão logiC'a. ser ia, derrubada a emenda do 
angmento· dos vencimentos na Camara, de:rr.ubar o awrmento 
6a taxa no Senado. Preva.l~eet• essa ultima. provid:e~Dc-ia, que 
sô foi , ·otada pc.la Camara. com aqur:'llc objectivo, e fica!' · ' 
eliminatlo r) aur;nH~ntn fi,~ vencim('nt{,:;, é mais do que- um 

· ras~e do kgi:lat.ivo, ~: mna· immoraHdatle a que nus coowidu. 
~) Sr. dircel nt· dos Correios. 

Eslon certo rlc qnr. n. CaJr.at·a não será ao menos subse·r
:vic.nte aos ~uhaltPl'llO:) lla admiub;Lt",H;.ão publica. 

Nestas eoudil:õr!:;, requt·t'ct•ci verificação de vo.tação, a.fi!n 
d~ collocar '' Gowt·.nu dat·amcntc nesta situat)ão: augmcntou 
as ta.:xa:; para au;;mcntm• o veltt.imcnlo, não augmt.."lll.a oO~ 
''C!lCimcn:to~ t.' nHJ;rl/len1 ns laxa~ :nt'g'ment.ad~. 

Nã.o ~unJo adopt.ada. nmil solução cohet•cn~c. ubs~l·.uirei 
c::~::ic proj~d.IJ. (,lfuilo bem.; p~u.ito ~em.t 
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O Sr. Nicanor Nascimento (*) (para encaminJLar a vo
tação) - Sr ~ Presidente, estou cert.o de que aquillo que 
pleiteam os emp:t'ega.dos do Correio, é absolutamente justo . 
. (Muito bem.) · . · - · 

A emenda que foi apresentada no Senado pela qual QOS 
batemos, nós, resguarda os di'reitos dos funecionarios po~t.a-es, ~ 
prineipalment:e do Distrieto FederaL Eis porque pugnamos por 
es~a emenda com todo o vigor e · energia; não nos opponios, 
entretanto, a. que identíco favor seja ministrado aos empre
gados postaes · dos Estados, por quanto nosso ponto de vtsta, 
não é ponto de !Vista exclusivo·. Não queremos absolutamente 
o fa'vor para os em'pl"egados .postaes do .. Districto Federal, com 
exclusão daquelles dos .Estados. .~ ·· 

. O SR. MAurucÍo PE LACERDA - .Úesmo . porque eu emen
daria o .i>r?jecto favorecendo· os empregados. dVs4do do Rio 
da Jane1ro. . . .· !.1 :..á 

0 SR. NIC.ANOfl. N\ASCIMENTO - 0 Estado do Rio de Ja
neiro está no projecto. V. E::c. póde v-erificar. 

O SR. LENGRtiBER .FlLI!o - Está, mas· numa situação de 
inferioridade •. 

0 SR. MAURICtO DE LACERDA- Porque. OS empregados dos 
· Correios de Nictheroy percebem menos que os da Capital Fe-
. dera:l ?. , 

~r:. 

O SR. :bKNGRt:BER Frr.ao - E menos do que os de São 
Paulo . 

O SR. N!CANOR NASCIMENTO - A . verdadeira solução não 
seria propriamente a urgencia para o projecto global da Com

. missão ·de Finanças. Desde <rue ê necessaria a inclusão dos 
empregados postaes dos Estados com uma situação sem·eiha.nte 

- á do Distri~to Federal, parece que a soluoão conciliatoria, que 
póde apnweitar a todos os grupos, é approvar a emenda do 
Se.na.cJo e approvar o projecto na parte que aproveita. aos em-
pregados posta-es dos Estados. (iJiuíto bem.) \ 

· O que não póde absolutamente vencer é que cada grupo de 
Deputados faca questão de uma rvantagem, faça disso um ca
pricho pessoal e ·em consequencia do conflicto deslies caprichos 
pessoaes, sej_am prejudicados não só os empregados dos Es
tados pela recusa do projecto, ·como os do Distri~o F~deral . 
pela recusa da emenda. (Muito bem.) . 

E' preciso- qu-e tenhamos todos, espirito de harrooniza'ção. 
Não queiramos jmpôr os nossos caprichos por.que o no~so pro
posito final não deve ser a victoria da ·nossa vaidade pessoal, 
como triumpoliadores. mas sim a utilidade dos que estão so
frendo, o continuarão sofrendo. so não "IIP.D&.el.' nem a emenda 
tlcrn o projooto . 

< · ) Este d iscurso não foi revisto pe!tl orador. 
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O criterio é qUe a batalha deve ter duas etapas: na pri
meira devemos pleitear pela erpoenda, que resguarda os inte
resses dos· nossos constituintes; se, porém, a emenda não ven<ler 
não devemos crear systematicamente um voto ao · prl)jecto, 
porque no projecto ainda se resguardam os interesses dos 
nossos amigos do Districto Federal, como dos dos Estados. 

{) ·SR. CARLos DE CAMPOS - Essa f di a preoccupaoão da 
Co!Qmissã() de lFinanças .. · 

O SR.. NICANOR NASCIMENTO - Collocando no ponto de 
vista exacto, não da minha posição pessoal, nem de 'Victoria 
individual que possa colller nias sim sómente no dos interesses 
geraes, a situação é esta: pleiteio iniQialmente pela emenda, 
pois, que ella resguarda: os interesses dos meus constituintes, 
l'esguarda os direitos dos empregados [}Ostaes do Districto Fe
'deral, os quaes represento mais directamente; pudesse incluir 
na emenda os empregados dos !Estados, eu de bom grado pro
poria sub-emenda; mas na hypothese de ca:hir a emenda que 
sustentar'ei com .Wda energia, tambem sustentarei o projecto 
porque em parte resguarda os interesses· de meus oonstítuintes. 

Q Congresso não pôde nem deve, neste momento diffi
citirrío, quando já demos ao Governo as taxas que per.f(littem a 
rel'orma,. colloca.r-se numa· posição negativista, recusando a re
forma, feita de acc:ôrdo com uma ou com outra hy~otbes'e. 

O SR. LEMGRUBER FILHO - Por emquanto, estamos· re
cusando a emenda; que, como veiu do Senago, é absurda .. 

O Sa. NtCANOR NASCIMENTO- A Camara está dividida em 
dous grupos: um que combate a emenda, outro que combate 
o· projecto. . · 

Assim, o honrado DeputaM pelo Estado do Rio declarou 
que impugna o projecto; pois, eu solicitaria de S. Ex. que se 
não collocasse nessa posi'cão extremada, porque desse modo não 
vai ferir a incoherencia do Congresso nem do poder publico, e 
sim attíngir aos · humildes, que não terão a vantagem de re
forma a:Iguma; é, portanto, um golpe !llle vai errar o al~Yo_.; 

O SR. LEMGRUBER FILHO - V .. Ex. eonhece o projecto .. 
O SR. Nrc:ANOR NASCIMENTO- Conheco. 
O SR. LE..."<!:GRUBER FILHO- Eu não o conheço. 
0 SR.. CARLOS DE CAMPOS~ 0 projecto foi or.ganizado COnl 

a melhor fé, e no proposito de attender a todos, abrangendo a 
emenqa e ampliando as medidas. 

O Sa. NrcANOR NASCIMENTO - Proporcionou-me o ensejo 
de estudar· o projecto. a gentileza com .que o Sr. Deputado 
Oetavio Rocha me forneceu· informa'cões preciosas a respeito; 
agora, o ·eerto é que, S. Ex. muito m'elhor do que eu, poderá 
expôr o assumpto, em seu -conjuncto e em suas minucias. 

Nestes termos, Lendo feito as declaracões neccssarias, que 
elucidam perfeitamente a minha. attitude, e assigoa1ando qu,e 
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me bato pela emenda •com. toda· a energia, embOl'a 'ellá não 
passe, sustentarei o projccLo, _porque ~ontém as idéaS· prin
cip~\'es e uteis aos meus constituintes, aguardo as explicações 
mais amplas-que certamente formulará o 81'. Deputado Octav~u 
Hoc~a, digno Relator Jo ()r:çamcuto da Viação •. ,(llltl'ito ú11m; 
1/L'Utto -bem. ) . · 

. O Sr. Sampaio Correia (1") (pelu m·dl!/1~/,) -·$1'. IPresi<lenLe, 
solicitaria da Mesa o alto IJb:>c;quio de fazer· -\'ir ás minhas 
Juãos o projc;cto que ~e acha sobr~ a mesa. (O <n·ador é satúi
[t:ito). · · · · · . 

- Sr. Presidente, ieuho necêssidade <le definir :a. minha. al.
~itude nesta Casa, por i::;so que, no momento, acredito podet• 
mter_pretar o modo de· pensar da maioriá, senão da totalidade 
da bancada a que tenho a honra de pertencer. . 
. ~-\ ~menda. que Veiu acompanhando O lll'Ojecío U(l Ol'l;a
mcntÇl re~tilta de estudo muito meditado leva.du _i;t.. termo pelo 
et~linenf.e Senador OCtacilio de ..:amará, que a.ttendeu tanto ao:; 
interesses --dos funccionàrios dó-s Cot'rcios que trabal-ham no 
Dfsiric to -Federal quanto aos dos quo trabàlham nos E~tados, 
e noutras açlminislra~<_ões. e agencia:> dessa -Reparti~,;.ão Feder aL 

E' prectso fazer justiça ao a.utot: . da emenda· e é essa. ius
tit;-a que r eclamo ·em prin1eü·o lugar •• ,(Muito· bém.) 

E' verdade que fUL1CCionarios <la mesma· <:atlJegoria, t ra
balhando em administracões differentes, teern vencimento::; di
.Yersos; mas ucm por isso a emendà del··wu de a,ttcndcr, pro
porcionalmente âos vencimentos anteriores, á ~ircumstancia de 
ser necessario .accrescerita.r nos vencimentos de lodos os · rum~-· 
-cionarios. O occrcscimo foi proporcionalmente distribuído p or 
todos os funccionarios e wmo a origem era varia.vcl, natural
mente chegou a uma tabella em que funccionarios-. ua mesma 
categoria te em vencimentos diversos,· embora . ari1bos tenham 
seüs vencimentos a-ccrescidos em consequencia da emenda •. 

· l\Ias, com surpresa, vi .apresentar-se o argumento de que 
essa .distribuição não era perfeita, porque. · funooionarios ·de. 
algumas agen~ias ou -.administra<Jões ficariam prejudicados, 
quando_ deviam ter au.~men:to superior áquelles que foram ob
servados na emenda. Por isso. a Commissão de Finanças en-

' tendeu mais conveniente apresentar outro prôjecto, com. uma 
nova tabella no Senado e que a Camara. não conhece, tabclla. 
que póde se1· muito mais equitativa, que a ua. ·emenda, como 
tambem póde não sel-o. 

o Sn. !1-L\ti'Rlcio D'E LACERDA- De modo que. o Congresso 
abdica assím das suas func~Jões. .. · 

O .Sa. SA111PAIO CoRRBA- De maneira .que a discussão irá 
· ser .feita no escuro. . 

· lia, porém~ uma. UCC·laracão (JUC -comrém ser fe.ila, +.Í ·quo 
·evuheoo o tlirccfot· dos Cor1·cios, ::.ei que so .tt•a.la. de um func-

· .. 
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cionario de alto valor e accredito que S. Ex., na tauella que 
fez acompanhat• o projecto, attendeu as necessidades de au-
:;mentar os vencül?entos desses funccionaJ·ios. . 

O SR. ~L-\üRiczo Dt; L.-\CERD.-1. -O facto é que o di~etor ficou 
descontente com a auLorização limitada. Queria a ampla para 
Jazer desce1· o aLfan;;e sobre cabeça dos seus subordinados . 

.Nestes te1;m:0s, não leva nada: tem de bater a outra porta. 

!O SR. SAMPAIO WRREA .,...-Neste presupposto, Sr. Presidente." 
penso que são perfeitamente justificadas e sensatas as pon-
der·ações feitas pelo illustre. l'epr-esentante do Districto Fe
deral, o Sr. (S'ic-auÇir IN·ascimen.to. S. Ex:. admit.lc, como eu, a. 
llypothese de uma melhoria d~ vendmentos e por esse motivo 
11ão se oppõe á passagem do projecto. Mas nós, do Districto 
Federal, não poderemos deixar de pleitear, como n<~s cumpre, 
desde que se kata de uma tabella que conhecemos, ao passo 
qu~ essa outra l).Os é inteiramente desconhecida, não poderemos, 
repito, deixar de pleitear a approv.ação da emenda do Senado.: 
(Apo·iado~·; muito be·rn.) 

O Sr. Octavio Rocha (pela ordem) ( ~ ) - Sr. Presidente, 
c.Jevo uma explicaÇão . sobre a minha atLitude neste projecto, 
que é de simples Relator em razão de officio . 

H ontem, examinando a.; emendas do Senado ... 

O Sn. l'rlAUR'lO!O DE LACERDA - V. Ex. foi ahi o ofii
eiaute. 

O Sn. 0c'l'AVJO Roc:HA :...._ ... dei com a emenda dos Cor- ) 
l't:ios, que, aliás, já conhecia superficialmente de uma leitura 
ligeira no D·iario O{{icW.l, nestes poucos instantes que nos 
r estam das sessões diurnas e nooturnas que temos tido e nos 
affazeres na Commissão de I<'inancas . 

. Portanto, tendo lido perfunctoriamente essa em·enda, não 
conhecia a tabella de vencimentos e creio que nenhum Depu
tado nesta Ca.ma.ra a conhece, a não ser t.atvez aquelles que ti-
vessem coHaborado nella. · 

Não sabia · quaes os Estados beneficiados e quaes ~ os Es
taqos que estavam prejudicados por aquella distribuição. 

Em face desta situação,· recebendo uma informação da. 
administração, de que a tabella não correspondia aos interesses 
do serviço publico ... . 

O SR. MAURICIO DE LACERDA .-:. PorC}U'e elle não tinha au
torização ampla·. Esta é a grande verdade.. Cavação (le r e-. 
forma. 

/ 

(*) Este djseurs.o não ·f<)j .~V~~9 pel~ 9~.r.4. 
C. - Vol. XVI. · }~ 

• 
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O ~tt. Oc!!.\VIO RocHA- .· .. pedi que me fossem dadas por 
es~:ripto essas informações, . porque precisava de dados · posi
t ivo-s e segm·os para poder dizer á Camara porque esta .tabella 
uão podia. ser a.pmvcitada. 

Esses da.dos vim·a.m ás mioha:; mio,; e feito o s.~õLm~t dit. t:s.bsll:t 
proposta vel'ilica·se o se(;uiiltc: 

• 
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Que1• düer :··o Govcmw augrnenta, amplia o servico de Cor
reio:; d.o Distrü:to .Fl•dcral, n1as nãv aeccit.a a tubella que estaYa 
annexa ao proj r~ elo, porque clla. henefeciava. muitos funccw
natio.:. no~ vo.stu~ ~upedure~. como do 'Director. que na. t.ai.Jl'llü. ' 
do prc jecto u:st:í ~:om ~.i :OOI}S ~; ua do ::5enauo com 30 :000$; o::; 
chefe::: de :::ee~.ão. da mesma. fôrma. De maneira ·que, os outt'Ot> 
Estados fieatiam crüfi.o damorosamente prejudicados. 

. !-fã') declaro, não ·di~;o, nmn posso affirmar ti. Camara que o 
lh~tr1c:tn ;Federal esteja demasiadamente contcmplado. 

O ~n. MAUHWW DE LACERDa - Em torno uesse • dissi<.lio. 
a unil::a n·solw,:ão dt~r:entc que o Poder Legislativo tem a. tomar 
ó dern~bar a emenda que augment.a. a taxa postal. A taxa foi. 
e~tah·~lehua pr~cisamente para. que fo:>sem ou pudessem sei.' 
•m~mt:rüados tae~ vencimentos. :De!:'de que isto não ar.:onteça, 
Jlâ.') St~ comprehende a subsistenc,ia dessa taxa. 

() ::;R. 0CTA'Iil0 R<JCIIA - :Espero que u nobre Deputa.do 
.:.orn <t r:r:.msid!.:raçãu qU•) sempre me dispensou e que muit•) 
:~grad~r;u altenda aos dados que acabo 'do ler. 

O ~n. I\I.'I.üRIGto IJE L,\.CEROA - Trata-se d~ uma <l.~mon
slraç1o clamorosamente inveridica. Posso assegura!." a V. Ex. 
qu~ o Directt·r do$ Correios ahusou de sua bôa fé e o embru
Hwu. Illa:; clle c:stã enganado; .nàv leY<J. nada. 

E que justificação deu o director dos Correios por niio ter 
· ÍJtfor~acto isso ao Senadp. Pensa ilkiio que o Senado é com
posto d~ ,;c]b(l:S tontos que se cJeh:aHiJ!eva.r, pelos fundamentos 
do~JUf} diz o Director dos Correios ? Procur-e outro officio •. 

· O Srt. OCT:WlO ·ROc'l!~\ ~ Elle. oompa;'receu perante a; 
Commissão, · nunH:ro de emptegados (ru~~ figuram na relação. 
Si es.:>a re!aç5.r:, não concordar com o do pro.iecto que se encon
tra sobre n l\le"a, então o nobrrJ Deputado terá razão. 

Chame. 'l attenção do nobre Deputado pelo Estado do Rio 
para a :;~ituaçãtl da Commissão de Finanças. Esta, ou adoptava 
argumeul·: d·) nc·bre Deputado de não aceitar a emenda o dei.,. 
xat· o corre.b sem reorganização, sem provi(lcncia de esp~ie 
alguma. o~t ac.dtava o pr.oj ccto especial contando com a boa 
vQutadc d:. tul:l a Cam:ml, pal'a que tivesse rapido andamento, 
para. que os funecionarios podossem &er a_ltendidos em suas 
ne.ccssida.des. . · 

Agora si a emenda do Seuado 11ão i'ôr a.p.pron1da c si nilo 
fôr approvada providencia. alguma. sobre os funccionarios dos 
corre-ios, caiba esta responsabilidade a quem quizer assumi1-a, 
mas. não á .Comnüssão de Finanvag_ (Muito bem; mttito bem..). 

O Sr. Lemgruber Filho (pela Ol'de1n) ( •) -·Sr. IPre::;i
dente, 'V'.· Ex.· rue relevar(t venha dízet· á Camara pm· que, 
tamhem, como representante do Estado do Rio, defendendo os 
interesses: dos funccionarios dos Correios daquelle Estado, não 

·( •) Es.w cliscurso não foi rt>visto {)elo wador •. 
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! me posso -conformar com a reforma tal qual vefú do Senado, e 
tal qual está no proj ecto remettülo á· Mesa pela CoromissãO de 

· Finan11as da. Camara.., · · . · 
O augmento nas taxas foi dado pela: Camara sob o pre

texto de que iria melhorar os vencimentos dos funccionarios 
dos Correios. O sacrificio i'oi grande; o beneficio deve ser 
tambem. (AP.oiados. ) Entretanto, eu vejo na tabella que se 
acha sobre a. Mesa que os carteiros que labutam na secção do 
Rio de Janeiro continuam com os mesmos vencimentos e no 
entretanto, foram augmenta:dos todos os funccionarios ·de ;varias 
categorias da Repartícão Geral dos Correios. 

Pela tabella apresentada pela Conmüssão de Fín·an.cas que· 
vi neste momento sobre a Mesa, os carteiros de Nietheroy con
tinuam ·na mesma situacão actual, não SÓ pela emenda vinda 
do Senado, sinão tamhem pelo projecto apresentado pela Com-
missão da. Gama.ra:. . . · 

Não me pos~o oonformar com esta si-tuação. 
UM SR. !DEPUTADO .,....., v_. Ex. não ·viu a tab'ella. Ha. en-. 

gano .. 
I 

O SR. LEMGRtrBER ..._,Dizem-me varias collegas que devo 
estar enganado. Dos enganos vivem os escrivães, e- antes que 
a Ca'mara approve essas tabellas eu venho protestar para. que 
não se possa- dizer amá que nós os representantes do Rio 
de Janeíro. nos deseuid ·d. os interesses do nosso Estado.. 
iNão me conformo com · ·ustica. . . 

Ainda mais; na Republica. ha tves· administracões de ·Cor- -
reios que dão saldos e entre ellas figura: a do Rio de Janeiro, · 
S. Paulo e. o Rio Grande do SuL Não é justo que funooionarios, 
_que trabalham e,.que.lt,J.tam P.ara que o serliiQo seja bem feito 

. e effieiente-, não tenham s'eus interesses resguardados com:o os 
dos demais da Federação. E mesmo ·não. sei porque deixam 
de collocar os grandes Estados como Rio Grande do Sul, Minas. 

. Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco na mesma situação em 
que. está actualmente S. Paulo, administração de 1" classe como 
tambem são as· nossas. (A.parte.s'.i) 

E'~um·a e:x:cepcão qu·e não deve prevalecer e eu si como flu
minense me eonserva:sse silencioso, faltaria ao meu dever. 

Espero que . a · Camara.. cGnsiderando bem o assnmpto, ha 
de verificar que ha ·clamorosa. injustiça, quer na emenda do 
Senado, quer· no projecto apresentado pela; Commissão de Fi
nanças da Camara. O meu protesto está feito e reitero a 
deelaracão- de qu:e não me posso conformar com os term·os dº 
projecto. _(Muitp bem.) 

Approvado o reférido r.equerimento de urgencia~ 

O Sr •. Jfami.cio de Lacerda ~(pela ontem) requer. a :veri-
ficação da votação·.. · 

Proeedendo-se á verificação G:e :Votação, reconhece-sa te
rem votado a favor 114 ·Srs. Deputados e eon,tra dous,;. to., 
tal H6 .• ; 
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O Sr. P:residente - O requerimento foi approvado. ;: 

Em consequencia do voto da Camara. vou submetter a 
ciscussão e vota~o o J)l'ojecto n. 774, de 1920. 

o .projecto é o seg;uinte: c·) 
2• discussão do prodecto n. 774, de' 1920, reorganizando 

os . servir,os dos Correios. 

Entra em discussão o ta·rt. ! 0
• 

O Sr . .Mauricio de Lacerda (H)~Sr. P residente, observo, 
lendo o pro.iectQ. de lei, em discussão, que os canceiiamentos 
feitos pela Coromissão de Finanças nas lettras h e i por e:cem
plo, representam verdadeiro attentado aos direitos dos func
cionarios. 

Na lettra h, é determinado na emenda que os Jogares de 
dir·ector geral e de administradores serã·o .preenchidos por 

· livre escolha do Governo ~ e os demais cargos serão providos 
ef!ootiva-mente pelos emp~egados do quadro, na fórma do actual 
r·egula.mento :t. O proj eeto dispõe de modo dif'ferente, por
quanto, riscadas essas palavras ultimas «e os demais cargos; 
et-c. :r., o que -se segue é que ficam ~eelladas as garantias 
asseguradas pell} aetual regulamento, para o provimento destes 
demais cargos . · 

Na. outra das lettras citadas, estabeleceu a emenda que as 
remoções a· pedido só se darão para lo.gares equiva.léntes em· 
bierarchia e vencimentos. A Commissão entend!! que não, que 
as !'emoções se podem õar para logar~s não equivalentes. quer 
dizer. póde se dar com rebaL""ta de hierarchia e estipendio. 

E' odiosa essa faculdade que se entrega á administração. 
O SR. Lo~.MoUmEa . GoDOFREDO - A h i só s e trata do caso de 

Temocão sol.icitada pelo empregado. · 
. O ~R. MAURICIO DE LACERDA - Perfeitamente; o funccio
nario solicita a .remoção do cargo, que exevce em determinado 
ponto. para outro; pelo regulamento em' vigor e pela emenda do 
Senado, tem de ir para posto 1dentico, em hierarchia e van
Uígens ; pelo -projecto, p6de ser removido, para exercer !un
ecões de cargo menos graduado, d'e modo que se collooa nas 
mã~>s do director dos Correios uma providencia que póde ser 
utilizada para perseguicões. 

Em seguida, diz a emenda que as remoções que se fizerem 
pelns conveniencias do servico de-verão ser igualmente -
quer dizer, .q\lanto a hicrar c:hi a P. venciment./)'5 - .para caorgos 
equivalentes . cp. superiores, nunca inferiores. · 

c·) Este discurso não fo i revi:;to ~elo orador ' 
r·r Vid~ pag •. 354!· 
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Vem o cancellam'rnto da u!Lima parle, e dá logar a que n 
remoção se po..c;sa fazer para postos de vencimentos inferim'es. 
Resultado: o funccionario contraria o director dos Corroias, e 
este o transfere [1:-tra outro ponto, eom prejuizo nos vr:mc.i
mentos! 

() SR~ AIUrA~Do BuR.L.\:~rAQVI- Isso, qlk foi risca rio, rlnve 
ser restabC'leeido; o propr'ío Relator o pediu, aqui. 

O SR. :\ciM.:RICIO DE LACHRM- Diz o nobre Deputado qw1 
essa parte será restabelecida. . ~ 

\0 SR. ~-\:R~L~:-;no IBuRu:-.rAQUI- Já houve deelaração do di
gno Pt·csideute da Commissão de Finanças neste ~;entido . 

. O SR. :.\1AURICIO DE LACERDA- Vale muito. mas não basta·: 
é preciso a emenda. · · 

Fica, em todo caso, estabelecido que, no projecto que va
mos votar. os trechos riscados serão restabelecidos. 

· . O SR. CARLOS DE C\MPos·- O proprio relator, em uparte 
ao Sr. Sampaio Corrêa, dec.larou que estava prompto a resta
belecer a ·emenda do· Senado. nas suas bases geraes, tal como 
veio. ·A divergencia unica, de facto, esta·va nas tabellas, porque 
a.s do projeeto comprr>hendem as da emenda. mas e.sfaA n1io 
eontém aque1las. 

O Sn. !\L\URiclo DE L\CEnDA- Assim. a emenda cto Senado 
·passa. a constituir o projecto., não é ? 

o SR. ·C.uu.os DE c·: .... MMS- A emenda do Senado ,:. o pro.,. 
:iN·to <la Comm'issão, differindo apénag nas labí>llas . 

O Sn. l\IAVRICIO DE L:\CERD.\ -E o. que foi risenào ? 
O. Sn. C.mr.os DE CAMPOS- O relator de-clarou que será 

restabelecido. · 

0 Sn; :\íAURICIO DE LACERD:\- Pediria as tabelll'lS, que aqui 
não esl.ão com o proj ccto. 

O SR. CARLOS DE CA~IPOS- PerniiUa-mcV. Ex. uma pon-
. deração: parece de com·eniencia, antes de tudo, que se pu

bliC}uem essas tabclln.s, o que dará ensejo a que se cor·ri.ia qual
qutr oquivoco, que póde tnr Ilrts9ado, dada. a premenci~ de tem
po com que se. teve <le realizar esse trfl;b::tlho. O melhor, por
Unto, seria approvar o Pl'O,ioe.to, publicai· as tabellas, c deste 
modo facilitar o estudo. E devo assignalar ainda uma. vez que 
o intuito da Commissão foi simplesmente manl.er o que de<>-i
dira o Senado, mas e~tendondo a melhora de situac;.fi.o aos fnnc
ciona.rios dos Estados. 

O SR. i\IAUntCIO DE LACEno: .. - Para pàLenlcar a fórma por 
que se· está discutindo, .apr·escnto aos Srs. Depuf.ar:lo;; as tabel
l:~.s, que acabo de receber. r que s:lo ronstit.uidas por este v<!llu
moso massa {je pap11l ! Assim. das onze horas :1 meia noite, a 
Commis3ü.o de Finanças teria examinado tudo isso ! Agora, é 
requerida urgen<:ia, para se approvar esse. trabalho, que. o 
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prop.rio Pri~;.;id!'l\i" ela Commb;;rtn, Sr. Cal'ln.~ rir Cnmpo.o:. rn
tend.; Sí'l' util puhlil'm·. ant<'g de tudo, ram !'Ir' •·onh<'<'PrPm mai.o: 
on meno~ :lS suas írr·rfwl :n·iflnd C'~. 

O Rn. f':AJU..O!". uv. C.-\:\JPO~- Pl'rdão: para uLLender !is J'e
r-lamnçõe.s dt> Y. ·E;(. (•U · r~.., n.lgurn outro Drpntn.do. no caso d·~ 
lr:iver rquivoco~ . . _s; '' tlUÍ\'ocos não hQu\',..t' . .i:i. P.>;tarão pubU':' 
1:adas. a tt\r~mos g-nnhn uma disf.u~i'ão, afim d<>. flue este pro
Jecto. qne. abrnn::~··~ o (lU,f.ro, po;:.sa J;l'r trnm;formado ~>m lei. eom 
o de'-:ido trmpn. Desl'.io que Y .Ex. t•ewnhr{:a. que a Comrriis::ãr, 
<lr. Fman~a;; t.~:m o pensamento d~> harmoni7.ar, ·~ nnnf'n rltJ oon
tr•arinr a melhora dOi! Correio;: no Di.~t.rí~to Frdl'ral. 

O SI\. MACr.JCJO nE J,.>.r;mm.\ - :-ião p!Pifl'in ronll'a a m,.Jhora 
nos Est.ados. · 

o Sn. G.o.ru.os DE C:\:)1r>0~- x~m f:H.:o (•~1~. iu.ju.stira a\'. F.x:. 

o· SR. ?lt\l; IH(::I() PF. LACl~RD.\-Ewlir.o simplesmente :t .o:i
luacão: a Camara approYou o a.ugnlt:'nlo das ! axa~ fH)5ta~>::. p.ara 

· se dar o au~mento ao;; funt:cionarios. t \ as;;im deliherou no · or~a· 
mt'nto; qualquer pro.ieeto. de mnrt'ha mai;;: lenta, póde encalhar.: 
Si não passar no or~anwnt.c• a m~"dida quE\ favQrt:ce o:; i'mprr
g:ldos- dos Correio~. {] bem po::siwl que fique o nugmento dl" 
t.axas, sem a úlcvação de '\'(•nc.imcotM. n ecusada a t•m~nda df> 
Senado, que JJH'llwra. bem ou mal. JHlrríal ou geralmente, n;: 
voncimr.ntos. fica a em~nda da Gamara, ~tevandQ as taxas. 

!Foi vish·e.l n repugno.ncia da C:unnra .. qunnto :! emenda 
.rlas taxas, e l;I.Ímente a a:pprnYf)IJ para melbor:'l.l' a sorte dessl":o
:!unccionarios; agora. si não pas~<H' a emenda do S'enado, fi
car.:J, na Receita Q uccrescim~J das ta~u ;; , e não ficará. n:t' 
Despeza. a ~leYaçãl) . dos vo:miment0s. 

Esta ter:i de il· tt·ausit<lndo num projeeto qu~ - não cn.
l'CCe ser ps:;chologo para. dizl'l-o ~ (~ batido . peloi-1 interí's;;{'s 
mais -diversos. e a té oppostos. d~? t.al modQ que. nttendirln urn 
rios grupo!". outro fie· a d·esc:ontenle e fn.z :1 obst.rucção. 

Ahi se tet·á de obs~rvar, t.alvez. o mesmo que quantp li 
aviação naval, e para n fact.o cllumo a attencão da. Ca'Inar;l. 

Havia, 'Pl'Ojecto, aliás nieu, augm!'nl.ando os vencime.ntM 
dos aviaàorfs navaes. e appnreceu e-menda no orçamp.nto, mo
nifir;ando a tabella dP. ,·enciment.os - $('ndo. tamhem no ca~o. 
a iniciáliva do St·. Soa.l'•'S do~ Santos. A Camara approvo~t a 
em0nda ao or(:.amento. " approvou igualm·ente o projccto; o 
Governo considerou que o projecLo. disposição perma.nentt', 1'1'
voA"ara o art.igo de lei de orçamento. o applicon n.rrurlJe. 

::Vão se dará o mesmo no r·aso actual ? 

O ~n. AR:VIA'i'\OO Bt.:RL.":'-L-\QUJ - :.\'n ('a;;o, hn :.JJwn:-r;; nma 
autorização no outro text(l. 

O Sn. i\IAURJCIO DE L\CER.OA - Pondera. n nobre D•~PlJt.:uio 
pelo Piauby que se trata de uma autoriza~~o; entúo, o Go,·erno 
JlOdert'i ·e::tecutar Qu não. Passando ambos os te3:to:;, está na~ 
:r;nãos d(l Execut.ivn deixar de se utilizar da · autoriza:~i;:lo, e 
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não precisa considerar que um ·revoga o outro; de modo que 
não ha inconveniente. · 

Cumpre, em -todo caso, que não votemos sob a pressão 
de pedidos, seja dos funccionarios subaJ.ternos, seja dos que 
dirigerri o serviço, e . siro de a-ocôrdo com o .que l"esultar do 
e;x:a·me ct·a. ma teria, de accOrdo com os interesses .geraes, atten
dendo, ·embora, como de justiça, aos legitimes int~resses e 
direitos dos que trabalham na repartição. 

Era o que .me cabia dizer sobre o art. i o, devendo . usar 
nova:mente da palavra quanto ao seguinte. (Muito bem; muito 
bem.) • 

~ Vem a Mêsa e é Üda a seguinte 

., 

E:\-IE!'.'DA AO PROJECTO DE REFORMA OOS GOR'RF.lOS 

Onde convier: 
ATt. _.\bra.-~e o credito de quat.ro mil .conte-s para at.-

t~nder aos serviços reorganizados de accôr-do com o pro.iooto. 
Saia .da5 sessões. dezembro de f920. -.~Iaur.ic?:o rte -T-a-

c(':Tda. 

·.Vem .a ·Mesa, é lido 31l>Oioado e :posto conjuntamente em 
discussão ·. o· seguinte · 

REQUERIMENTO" AO ~RO.TECTO ~. 77fi, DE i920 

Requeiró' que, sem prejuizp da discussão. o 'Proj-eeto sobrl" 
a 1 cl'orma ~os· Correios vá: i Com missão de Constitui cão e 

JusiLiça para di~er da constntudonaH<Ia.de da delegação ahi 
· feita ao Poder Executivo contra os termos e~ressos· da 

Co-nstituioão. · 
. Sala das sessões, 2S de dezembro de 1920. - Mmtric-io 

de ·Lacerda. 

O Sr. Armando llurlamaqui - Sr. Presidente .. o honrado 
Deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, nas muitas observa
ções nue produziu sobre a P.menda do Senado no orçamento 
da Viação .refC<rente ao servi~o postal, talvez. desconheç.a o 
criterio n que obedece a deliberação da Commissã.o de Fi
nanças da Camara. :to offerecer o sem projecto, sobre a re
forma dos Correios que contém, ipsis verbis, a emenda. a.ppro
vada pelo Senado, alterada . . exclusivamente na part.e das. ta,.. 
heJla.'l. 

E' certo quE' o pro.fecto que S. Ex. teve em mãos ir.m 
alguns risco~. sobre disposições essei, ~iaes. 

O SI\. l\Lmmmo DB T~ACE1\DA - Cancellamentos. 
O Sn. ARMANDO Tit-1\LA .. ~AQtrr - Devo dizer desde fogn 

que estas disposicões. constantes da emenda do Senado, ou 
do projer:to em separádo, da .Camara. que_ são uma e a. me~ma 
cousa são da propria !l.utor•a do Sr . dt:rector dos Corretos. 
Pattir!li:n da S. Ex. est"s ~déas, qqe sef'V~l.'am de ~a.se ~tl.llto 
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·'á em-enda como ao projecto, .A. este respeito, a respeito ·desta~ 
b~ ila refQrma. postal a unanimidade se firmnu nos e~:piritos, 
tanto em _uma como na -outra Casa. do Ccmgresso . 

. ~ o lll~str~ Deputado, examinando o a.ssumpto com seu 
esp1r1t.o. de .JUSbQa e senti.mep.tos qae dominam a sua pessoa, 
no sentido de fazer bem aquelles que necessitam, ha de con
cordar e~m. o voto ,da. Commissão de Finanças da Camara na 
sua unaqlmtdade, com e:xcepção feita do representante do Dis
tricto Federal, porque o projecto e as tabellas que lhe são 
annexas, consultam perfeitamente as necessidades do servir-o 
publico e atte.ndem a todos os interesses dos funccionarios d~ 
Correios, havendo, entretanto, uma unica divergencia. embora 
de r-:tracter bastante sério. .. 

. O projeetG da Commissão ·de Finanças attende não só
ment~ ao Districto Federal mas a todos os Estados emquanto 
que a emenda do Senado só attende perfeitamente aos in
teresses dos funccionarios do Districto Federal, não o· faz 
sinão de fórma imperfeita e mesmo injustamente aos interes
~es lio~ funccionarios dos Estados. 

l~u peço licença a V. Ex. para dizer que a Commissão de 
Fina.nças rece.iosa de deixar sem uma boa reforma o serviç() 
postal ... 

O Sr.. M.\URicro DE LACERDA - E' muito digno de estudo 
e de exame o que V. Ex. ·acaba de dizer. Agora o que digo 
é que esta situaç.ão de facto, regimental. impõe a m·edida 
que propuz. A emenda é uma. autorização, e esse proJectQ 
póde fraca'isar: as taxas foram :1ugmentadas; e esse projooto 
·approvaào, reduz tudo aos termos do projceto. 

O Sa. ;\.RM!>NDO BTJRLA .. 'l\LO.QU! - V. Ex. me atteric!a. 
Como ·vinha dizendo, a. Commi"são de Finanças re~eiosa d0 
que, reoprovada a emenda. os fu.ncr.innario~ do!'; Corrr.iOR não 
tiwssem os t>en~ficios. que lhe são indispensaveis, porqu:mto 
m~>smo que seja approvada a ,emenda, que é uma. simples 
autorização. a .o;ituacão não fica reso-lvida porque o Governo 
não a póde pôr em pratica visto como ella. attende bem aos 
funecionnrios da Administr~H)ão Central, attendendo mal aos 
dos Estados, o que já seria um motivo para ser deixada sem 
e;;:ecu~üo. ~lla. u emenda do Senado não consulta aos interes
~r~ réar.f> do. serviço postal no paiz. como bem demonstrou o 
i ilustro din~ctor. dos Correios em sua exposi~<ã.o. E a propo
sit.o devo informar a Camara que ninguem mais que o inte
gro r pl'oho dire~f.or dos Correios vem propugnando ha muito 
t "mpo por uma. reforma dos servicos que tão proficiente
nw.nte vf'm diriginóo, zelando tanto pelos interesses do 
funccionalismo como pelos do servic-o publico, que de fórma 
alJ:mna collidcm. O GIWI'rn() f' o Pnrlame~tfl. ar.ceden:do a ~ster< 
.i usl.os rr.clamos do~ seu~ in I!~ !'C"Si>C~ cnn.tu.-~.a.do>:. rhwem la~i'.l' 
c:omo quer o projecto da Camara que heneiicia o pessoal com 
(I tlUgmentO àOS SCUS "vencimentOS eJ jgualment~ COID S~:l 
maior ouantidade para maiol' rendimento do servzço que d1a 
a dia. a1Jgmenta de· volume, o que não faz a emenri~ tto 
Senado que resolveu sÓTJ'lentc uma faN! elo .protJlema. 
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O SR. YrcENTF: PmAGIBl~ - Hontem na Comroissão, ·n 
~r. Sampaio Corr~a mostrou que os ínter.e!':ses de t.odos o~ 
~~tn.dos são at.tendickls. (;'Vão opoiados.) 

. O SR. CAnr.os DF. CA?<JPOS - Não fp,;r, o l'!oiifronto rom o 
fli.:;tr icto FedE-ral. . 

O Sn. ARMA"oo BuRL,\~lAQüi - Chamo a attenção do 
l10hr('. Deput:HJo pelo Distrícto Federal. ·A Commissão, comn 
toda a Cnmara. o Senado e o Governo conhecem s er necessa
rio uma mt'll1oria noi; Yenrimen~os dos funccionariM DQS-
1~e~... -

O SR. ÚAnr.os nr~ C.u·rr>cos - Indispensavel . 
. O Sn. Afúf:\:'\OO Bt:RLAf\IAQü i ·- ... indil'.pens:w el, como 

bem diz o nobre Deputado por S. Paulo. Não é disto exclusi
Yament.e que, Sf trata. Tenha paciencia V. Ex .. ·· 

O Governo tomou a iniciativa desta reforma com bas
fa.nl!~ a.ntecedencia. mas logo .s-nrgira.m as crit.icas a:paixonajas 
de al.g-uns orgãos de publicidad<'. d e modo a. que a idP.a passou 
n ter uma n'l'archa le-nta até '" ..,-otaciio dos on:ament.os pa1•a 
surgir como autorização que não soffr~ría a. menor impugna~.ão 
si não .fosse a situaçãl} de dr;;i~ualdadr ·que ella pretende ct;ear. 
sem ,-a:ntagcm. antes r.om dM\'antagehs para (I .. crviço publico , 

Um dos projecto!; do Govel'Uo não teve })or isto o anda
mento nee.essario. Quando o orçamento da Viaí.:-áo chegou no 
Senado, abi compareceu . o Ministro da Via')ão acompanhado 
do Sr . dir~clor 'geral dos Correios e f izeram a exposição quP. 
eonv!'nceu a Commissão de Finanças .jo Senado a . ~.ar pon t.o 
que clla apresentou a emenda, que ora apreciàmos . .Mas, com 
-"nrpreza do Governo, em logar de acompanhar a autorizac}ão 
legislati•·a de tabt>.!las que attendessem aos interesses ger aes 
do Brasil, apresentou uma. tabella que attendia perfeitamente 
·nos interesses do Districto Federal mas, r epito, imperfeita
m~~tf~, os interesses de todos os Estados. 

O Sn. · VICENTE PIRAGJBE - Mas, da Cominissão de Fi
nan~.as do Sena<!o fazem parte representantes de todos os E s
tados. Como approvaram essns tabellas ? 

o SR. CAP.LOS DP. cx~tr>OS - ·O argumento . é platonico, o 
.!ur.to é que as t:tbel!as não attendem perfeitamente a nenhum 
dos Estados, só attendem ao Dist.ricto Federal. · 

O Sn. A.R~L\NDo BGRr,AMAQUI - Confio nos ~~:nl.imento~ 
<le justiça d~ V. ~ .. Entrego .á decisão a V. E:x . 9 que vou 
informar a. Camara. Qualquer dos Estados, sem e:ceep~fio, 
de um só... . 

O SR. VICEi'õ'rE PJRAGIB~>: - Já foi lido na Commissiíll' rlc 
Finanças; conheeo o argumento. 
. O SR. 1\tAURICW ne LACERD.\ - Mas, en não conhPço. não 
as~lsti (t reunião da Commissão. ~t 

O Rn. An."I.A."'iôo Bu1\L..-ú!AQUI - :E', enfl•ctanto. hom re
pi2ar g a.ssuropto • .lá ha, como o illust.ro Deputado flUJ!Ii
nense .quem não o oonheça. Lamento quf~. t endo cons.cgu1dl• 
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lf:\·nr a· convicr;:.ão a todo~ os membros da Commissã.o de Fi
HàlJç-a...;;, _scí ao espirito de V. Ex . não o tenha conses-nido. 
Mas, ·veJamos a - demonstração. Tomemos o Eslado de Sfio 
Vau!_?, m_1ja t·nnda ~ e.ujo moYimenlo postal ascende :i. pro
Jiorr.ocs mcaiculave1s, nnnualmente. Pela P.menda é mantido 
o numero exig-uo df! fnnecionarios. quando o servloo creS('4'• 
Jcspropqsitndamentc; pelo projecto, esta situação desa.pp~-
rece porque o numero é a c crescido como lerei. . 

~ão diseutirei o aspecto ' da deficícncia da rcmuneracã.o, 
po~·que o são todos, aqui desf-a Capital como de todos os Es
J:wo.::, r. nem esto ponto é incontrovertido . Quero sómentr, 
mostrar á Camara cbmo o Pt'OjP.rt.o resolve o problema. ser
vindo ai)_ inter essll publico cmquanto cuida. do dos funcciona
rios postaes, o que a emenda não faz, porque attende e d~ 
modo injusto unicamente a parte do~ funcc-ionarios c i~1() 
mesmo quanto aos seus vencimentos . 

Si temos o dever d~ cuidar pelo bem e-star e interesse do;; 
runccionarios temos tambem a obrigação de zelar pelas con
wwiencias do servic.o . publico, tanto mais qnanfo nunca cteY~> 
!ta,·et· coWsão entl'e esles dous int-eresses . 

Qum·o ir mais longe. desprezando até esta. elementar no
~ão de nosso dever de legislador,. que merece a approvaoi'io 
tic t.ode>s nós, para dizer á Camara qu-e nem mesmo pelo lado 
elo interesse directo do funccionalismo a emenda do Senado 
lc\":\ vantagens ao projecto da Camara. 

Basta para is1.o se compulsar com aLtenção à t.ahella de 
t·onfronto entre o que e::tíste, o que quer a emenda do Senado 
c o que propõe o projecto da Camara, para se f icar plena
menf.e convencido da cxcellencia do ultimo. que ~~ um tra
ltalho conS<>jencioso, digno qo illustre funccíonal'io que com 
<) auxilio d~ t odos que quízcram coHa-bornr. romo foi solici
lndo. tev~ em mira bem servir ao íntcressP- nacional ampa.
l·ando a· situa<;-ão, v r-rdadeirament.o- nffliciva cloR $en.o: com
r•:mlleiro;; de arduos trabalhos . 

iVojn. o illnstre r.ol!cga re:pre;;entantc do B sl.adn do Rio, 
tle .laneiro, ~' rhamo a af.tr'nc_:ão de S. Ex. para 1'\!'\te ponto. 

O Sn. !\hum elo n E T.ACF.RO:\ - V. Ex. me permitia. 0.! 
:lt·A"umcn! Oi.' de V. F.:c::. sãn realmente de muito fundamen to . 
.-\penn8. n situnc•io JJUL':t a qual ehamo a attenção do seu es
r~l:trC'cido espil'itn f' a "''A'Uíntc : a emenda de oroamento, qu" 
nns-mM'IIn ros~as laxas Jú f!~ l. (t no SP..nadet, no <lrç.amento da 
H.-..-~f'itn. 

Ccwrcspondendo a ~s:'il' augmcnto de ta.~as. rorqtle nf10 
~~' n1 1-l.'ndeu nos fnnr.-r.innnrin~ t1~! outros Estados ? 

O Sn . AnMANDo BuRJ,AM.-\QUT - Porqn r. o Srnndn não 
11•\ '(' 11'01p n )l:U•a (IX:lmina r hrm O :l.SSUrnplO . 

o Rn . M.\L'HI C!o nE LACF.no" - Ainda mais: esse projec{() 
1JI.ide não pas.~ar com n. neces..~ria. velocidade. Result.a.do: não 
t1:l~sa n. ~rnendn. nem o pro.ic.c.to, prevalcoe-ndo. ebtt:~tanto. a 
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e~en~a d~ augmento de taxa .. Si a emenda é simples auto
:J?Izacao, s1 só passar a emenda, não podendo passar o pro
J~c~ salvamos, entretanto, a nossa responsabilidade .. Agora. 
s1 nao passar a emenda, nem o ·projecto, com qÚe ficamos ? 
Com o augmento de taxas apenas·. . 
_ O SR;. An...'\1'A!\"D~ ;J3URLA-~QUI - Não ha duvida que 

v. _Ex. _poe a . questao em termos perfeitamente. acceitaveis. 
A s1tuaçao é esta . Nós nos encontramos em uina diff'iculdade. 
vamos dar uma autorização ao Governo, que elle honest3.: 
mente não póde cumprir. . · 

A autorização QUe está dada na emenda do Senado ·o Go
v~no não pó de honestamente cumprir, ·. repito. Querem 

~ ·vv. EE:x:. saber por que ? E assim tem log-..r o que queria 
dizer. O administrador dos Correios de São Paulo declar~ 
que o servic;o . daquelle ·Estado exige um accrescimo conside
ravel de pessoal. Que fez a emenda do Senado ? A Ca.mar~~ 
vae ver. 

De 762 funccionarios. quando a situação logicamentl' 
nconselhava que se augm'entasse esse pessoal, a emenda do 
Senado reduz a 731 , ao passo que o projeeto do director do~ 
Correios =apresentado :i Commissâo elevava o numero par:\ 
9!í7, que é o que consigna O"'actual projeeto da Camara~ 

Vê V. Ex., portanto, que mesmo que seja approvada a 
emenda. o Governo honestamente não a póde · cumprir_ 
(tlpoiados qeraes.) 

Seria desorganizar o .serv'ico, em vez de o melhorar. 
A approvacão do projecto iniciado na Camara dos Depu

tados, para o qual foi s~icitada urgencia. póde s~r votad(l 
na sessão de hoje, e na nocturna, tambem de hoje, póde ser 
'·ofado P.m terceira discussão e ainda approvada sua redaccãn 
final. para· ser publicado amanhã no Diario Official a tempo 
dos eminentes membros do Senado Federal o examinarem em 
sr.u.s detal•he~. Amanhã mesmo. ·pedida ur~enda . gerá a•ppro
Yado na ses!':ín nnr.turnn. po;len<lo nssim a 30 vir a ser lei da 

. nepublica. 
O SR.. Àr.AOR PnAT.'> ~ Havendo boa vontade ha tempo 

pn.rn. tudo. 
O Sn. AR..'l\d:ANDO BuRLA..-...rAQtJI - Não é possivel que o 

nminente collega do Districto Federal, na defeza muito Iegi
i:ima dos interesses dos seus constituintes. não queira reco
nhecer que os outros collegas representantes dos Estados te
nham o mesmo direito. e por isto não possam ceder em ma-
1Úia. C! UI': affecta directamente · aos constituintes que repre
~~nfnm, tanto mâis quanto apresentamos uma solução que 
r.oncilia esses interesses que são perfeitamente salvagua.r~a
f]os no projecto que attende, repito aind~ uma vez aos m
t.Prr.sses de todos aquelles que temos obrigação de defender, 
sejnm de onde forem. . . 

O SR. ALAoR PRATA ·- Basia accentua: que siio ·neees:si-
dades reconhecidas pelo director dos Col'felOS. · 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 29JOS/201 5 10:48 - Pêgina46 ae 269 

. SESSÍ~O EM · 28 DE DEZEMBRO DE :1.920 -- ! S~l 

o ~R- _'ARM.A;.\:00 Bt:BLAMAQUI - Peco ao' nobre Deputado 
pelo_ D1stncto federal que se colloque no ponto de vista da 
JUStrça ~ exat:nmando conscientêmentc o projecto, de modo 
que a nao ter duvr~~ sobre a• correccão de nOSS<;i attitude que 
em querendo benefwrar, como se torna necessar10 os funccio
narios postaes, entendemos que deve este beneficio attin{;ir 
a todos, de preferencia os de menor ·categoria, que são os 

. mal~ _ne.cess!tados, dei.:~ando .para época - ma1s folgada o::. de 
poswao mats alta, que embora merecedores de melhoria. 
podem t.:sperar um pouco. O projecto corrige esta g~:ave falta. 
da emenda do Senado, com as suas tabellas de prot~ão 
lJUO.::;í qu~ exclusiva ao Districto Federal, e nelle, dando pre
hrencia aos melhore:; co !locados. 

Não hesito em convidar a. Camara a dar todo seu valioso 
apoio ao projecto da illustre Coromissão de Financa.s, porque 
assim resolve como de justiça uma situação que n.ão póde 
ser adiada; e não duvido que o Senado homologará. a nossa 
declisão que é uma decisão justa e dign.a, servindo bem ao 
:;()rviço publico e ao interesse do funccionalismo postal, dan
do-lhe melhore.s vencimentos e o alli.viando dõ. excessivo 
trabalho que o exaure. (Muito bem; muito bem. O orador i 
•:u.·mr.rim,entado.) 

' O Sr. Vicente Piragibe ( ") - Sr. Presidente, a CqnsLi
Luição da Republica. dá eornpetencia. privativa ao C~mgre_sso ~a
cional para fixar numero e vencl1Dentos dos juncCJonartos 
publícos. _ 

O Senado Federal, organizou uma reforma da Reparticao 
Geral dos Telegraphos, nxando num'ero e vencimentos desses 
funeeionarios . 

O S!i.. ALAoR PR.ATA - A reforma da directoria, só apro
\·eiía a Directoria Geral dos Correios, mas a situação é a 
mesm~. · 

o SR. VICE-"1TJ:: PmAa.LS~ - Na Labella t)!;íão fixados ü5 
vcnciment.Qs dos- runccionarios dos Estados? . 

0 SR. AÂ .... 'WI.NOO BURLAM.<\QUl - Na tabella do projecto 
lambem. estão. 

o Sa. VICENTE PtRAüiBE - A Commissão de Financas. en
tendeu não acceitar, e apresentou uma outra. reforma, acom
panhada de novas tabellas. 

Espero que a: Camara approve, ou a emenqa que ~eiu 9o 
Seuado ou mesmo o projecto, comtanto que melhore a s1tua.cao 
de todo o funccioualismo. 

(Muito ben~; m~ito bem.) 

.(') . ~te. dlso~sQ não foi revístp pelo ~rado~ 
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O Sr. Alh.&rtino Drummond ( ·) __:_ Sr. Presidente, prévia
mente peço a V. Ex. que me maude remctter as tabellas .. 

Pausa.) · · 
(A.s lu.úcllWJ siJ.u eut,·cyucs uo 0/'adur. ) 

· Br. Presidente, sirvatrJ as miulJa:s ~rirncir~:; · palawas J e 
protesto VfJhcmentc contra. esse proct::S~u de se legh.>lar á ul
tima hora, sub a J.n:cssão <.los ultimos iust.antes, d'e maneira 
tltte netn o~ Deputado~ po<lern lt:r ucm esludar os projectos em 
debate. 

Ouvi, ~ult·l!lan!o, Sr. l'resit.knlc, 'J i !lus trado Prcs idcnt': 
da Commissão Jc Finan~~as c o ~r. Depu!.ado A1·ma:uuo Bur
J'arnaqui, affiJ·mar •.;m á Cantm·a <1ue o novo vroj~clo attende a.o~ 
.funccit.mai'ios ào9 Estauos. em :vez de fazer como a emcnd:~. dn 
Sen~do .gue J]Jenas <Llt.endc aos runccionar ios dos Esta.d(l:>, em 
'-'ez de fazer como a cm·enda do Senado que a.penas a.t t.entle aos 
funccionarios tla administração geral. 

Entretanto, Sr. Presidente, isso não é exa.etu. The apen<J~ 
l empo dl) ·lêr a vart.e r ela.t.iva aos ag-e-n tes tle i' cl a~ti0 do:; 
Correios- do. meu Estado, de Bello Horizonte . Vejo aqui com~· 
primeira medido. que• se supprime u logar de ajudante d• )' 
administrador, logar qu·e foi sempre julgado nece.ssario c exer
~;ido desde ruuiLos a.nnos por un1 funccionario · di;no da.quelb 
administracão . 

O Stt .. o\.RM,\Nl.JO BUIU...-\:\J.\Qt.:J - • E :s::.e cout.inúa: . De fulun ,, 
::: im .. O actual funccionat'io está · garantido pelo principio grwal 
de direito. 

0 SI\. ALBERTINO DRUMMO~D - Aqui . não b.a uada : ~ 
l'cspcíto; é 'necessario até agora, com mnioria de · razão deYc 
ser ainda mais pal·a o futuro, por isso, que o movimento d:i
quelle servi~:o tende a augmentar e não a diminuir . Não com
prehendo .que se possa supprimir um logar em uma. admini~
tração quo· cada Ycz mais se desenvolve e progride . 

:\a. tabella organizada para vencim~n~os de cm·le iro,;; ,Jo 
i" clnsse estabelece o pro,iecto a quantia. de 3 :·!,00$ e a . ernenda 
do Senado 3 ;600$000. Para. os carteiros de ;:!• classe o ordenado 
é de · 2:800$ c na emenda do Senado é . de 3 :000$000. Para. os 
carteiros de 3• . classe 2 ;ZOO~ e na emenda do Senado 
!.?.:300$000. 

E assim POl' d€antc. A l'JUl{! tHla do s~uado e nc~tc j)úll lv 
melhor que o projecto J.a. Càmara. 

O Sn. OSCAH &>.\nt::s- Isto 1;, pal'a BeiJo Horizonte . · 
O Sn. :,\LBl:l\TJ:::o;o Dttl'M~Jo~o - Dc,·ê s•.•r t.ambem, ·'a::;sltll, 

l:ml'a o seu Estado . 
O Sn. OsC::.\H So.\tlt::~- :'\ão sr:nhor. 
O . SR. ALBttrrt~o DRU:MMOND- Prot:urei I e L· o .:rue se rt:

fcl'ia :'i minha tern. ;cada um dos ~rs. 'Deputados r!s t.á. 110 Sr!U 
dlreito de veri ri<:ar o que ha a r espeito de seus I~stados . ·l\lal 

;{ • )· Este di~_cur~q não. foi .revJs.t~ .pelq Q,t:à!;19r •.. 
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tive_ te.rnpo: de pas~ar o~ ullws ~obre a parte rla lalJella relativa 
<l 2\Ima~ G't:l'al'S. J:: iJelu que li. apr~,;ar {.]<.! fJOlltO. ~OU levado a 
Ur·ar_ ~al -condu::;ãrJ. Ag0ra niiu pUS!;U euncordar que •·m uma 
atlrrmn~trat.:ãll •·.nmo <t tlc :\li nas r~c-ehaw seus ruw::(·iolw rio:~ 
menos (!U'~ .u.;, da. d.u:; .1:::-:lar.k•s uu Jlío ,_: t\. Jlaulo. 

O ~R. ;\LtiUJTO li I; Lr,)L\ __:Si no:; uutT·•:-s .E~tadus uârJ l1<.tm u 
dimhmição, i\Iina5 lr:m razã•J •)c prul esl:n·. 

O Sn. -~LllEttTI:---o Drn.J~ri\W:"l> ~ H a. pois J'undau<J ~ l'aZÕt-"3 
!HH'il que a lHJ.ncaúa mineira em peso, r.:oi·no uma só pe:,;sõa, 11ào 
i'tJTJ !!OI'U~ com c:sse pro,jccto que ;:.;~ iinpõe eomo um anoclJO w~ 
fim das nossas !!e;;sijes, ~ ull.üna hora. j;\ ao apa);jar (Ja~ luze;;. 
( /J. jJO i(JJ}.()&;) 

O SR. ;\lt.\.1..\:.-uo linu...nLwur - Per;o .l.H~rmissãu pal'a tlal' 
mn c~clarcdmcnto. \". Ex. cst.á ec;.uivoca.do. ~ão ha. na tabella 
urna. w das administl-acões de :'.linas Geraes que tenlm tido di
minuir;ão; ao contrario - todas u,·cram Lluplic..1.do o seu pc~
:::oal. 

Y ou ler: ·'Bel lo Horiz<Jnte tem ae.Luulml'uto 12;) 1'uncciüna
rios: o 1H'újcciu lhe dá ~13. Campanha tem actualmcntD ~O •: 
l'a~sa a. ter /13. Uberaba tem 20 e passa a ter -i2. Din.ma.utina, 
.::lU e IJ:Lssa íJ. ter 36. E assim por deantc. Ve V. K-c. que o:; 
Jocumentos eontra:riam o que Y. Ex. eshi dizend<J. 

O Sn. ALBEft1'I~O l:ÍrtU::-[~10::-<D- Aug-mento tlc i'unceionario::; 
não é augmcnto de vencimentos. além àisscJ o projecto sup
primiu summariamentc 20 prat-icantes de :.!" classe que seriant 
approvcitados não se sabe onde nem tle que thaneira. 

Apczar de em absoluto não conr~ordar com e.-;te systema tk 
!cgís1ar á ultima hora, v•~nho a um tempo protestar contra e-~S;.t 
in·egularidacle c çoul1Jater as injusti~as que a'Cabei de apontar. 

{j~I 81:. DP.PT71'AOO- ~. Ex. ver-á pela f.abella am:lnhií. no 
JJiorio O{fjcil..ll que não tem r·azão no :>eu fH'Otesto. 

o sn. ALBER1'l~Ú Dm::.nro~D- ::\ào havet·á tempo para que 
a Ga!llal'a ex:a;ninc a. tahella portlllC u Dial'io Ot!icial só nos che
;,;a i tarde, pl'ineipii.lmeHi•~ ne,;ta ·occasião com as sessões nv
l.urnas. e a sua confee(;ão é tão irregular que outro dia da 
nr!.lem ·!.lo d.ia qu.; publkou el!nsta\·a apenas um projecto quando 
as materias para deliberação eram in numeras. 

Xão tenho intuito d1~ pertm·bar o andamento do pro.ieclo, 
was não po~so euaconl::u· r'OID psl·~ ~ystcma u~~ legislar a. ultima 
ltor~, 

Concluo vot· iss•J tt lllinhà b.~evc oração. com:promettendo-
m~: a combater ín.i usth:as que fm·eln praticada-s. 

(Nü iiiJ l;(}m: úwito úr:m. O om.dot• é muito ca.mp!·inum-
trldú)'. 

O Sr. Octavio Rochá (pr:l~t melem) {') - Sr. Prt•5ide_nte 
dt'clarei {l\!Undo !'UJ!(•i S(•lJrc O requ~t'imenlo ue Ul'a'l'ncia {I~~ 

• 
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uão conhecia, em essa tabclla, q1as que tendo de o.pinar· entre 
uma e outra cousa, sabendo que ·o Governo julg-ava a tabella 
que acompanhava a e~enda do Sanado prejudicial e que não 
q. poderia applicar, a ·commissão de Financas me acompanhou 
no meu voto, isto é, que se apresentasse o projecto nas mesmas 
base~ do Senado. Supprimi duas .partes e venho explicar por . 
que o fiz. · 

A 1 ~ determina «:: que o logar de director s~ria preenchido 
pela .livre escolha do Governo ». 

Achei isto desneeessario ~ 
A 2• parte determinava 4: que as r~rnocões a pedido só se 

dariam etc1>. · · 
Tendo aconselhado a suppressão dessa parte conLra eUa 

se manifestou o Sr. Sampaio Correia. 
Si as duvidas são estas, não alterarei as bases da emenda 

do ~enado, apenas alterarei a tabella, .que será organizada sobre 
as mesmas bases da. emenda do Senado . 

Tivemos o intuito de corrigir a redaccão sem alterar . a· 
essencia. · 

A:proveito a oecasião de me achar na' tribuna para· pedir 
. a V. Ex. que submetta a votacão o projecto sem restric~ões 

que estão ahi riscadas, de maneira que votemos exactamente 
as bases do Senado, acompanhadas de Qutras tres bases, que 
são apenas no sentido de per mittir o jogo de verbas, dentro 
do orçamento votado, para. que ~e possa attender ao movi
mento de pessoal, uma. vez que o projeeto, eleva para 6 .. õ00 
contos a despeza que era de 6. 000. . 

Aproveito, ainda, a occasião de estar na tribuna para 
appellar. para o meu dislincto e prezado am"igo Sr. d)eputado 
Mauritio de Lacerda, cuja bôa. fé na. discussão deste assumpto 
todos nós reconhecemo.s, para. que nos d!3ixe dar andamento 
ao projecto, afim de que tenhamos feito alguma causa em p;-ol 
dos funccio.narios dos correios, uma vez .que .e>tamos dls
postos a destruir o que ·fez o Senado. (Muito bem; muito bem.). 

Eneerra:do t:m 2" discussão o art. 1• do projecto n. 77~, 
de 1920, ficando adiada a votação. · 

E' annunciada a discussão do art. 2•, do projeclo n . 7·i4, 
de 1920. · 

~··Z~% 

O Sr. Mauricio de Lacerda (para enca.minhar a votação ) 
(~) - Sr. Pl'f!sidente, durante a. discussão o meu intuito foi 
justamente o de impedir que, conforme receiava e fiz sen~ir 
ao Sr. Deputado Burlamaqui, e tendo sido approvado o au
gmento de taxas no orçamento da receita, ,para qu~ pudesso 
haver augment6 correspondente no orçamento da. despeza não 
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·lJouves:w t_r.mpo para ap.prrwt~r o pr·o.iedo. D~ sorte {[u~·- sú 
augmentai'Ja a ~JOHI.ribuição do povo, sem sr~ alr;ant~ar o ob.ie-. 
\l~ivo da Camara t}ue era majoração dos venoimento5 do.s sr~r
\'idores dn E·stado. 

CllCf;adn.~ . a e,;;sn ponlu I' feila.~ a~ uecl:.mwü<~·,C, 1),< e::>daL't'
dmentos opporluno~ velo 1DepuLado piauhyensu, .qw.• mostr·ur·aur 
ver-feitamente que a emenda do Senado, como é inilludivcl, n.iio 
at.Lendin. sinão os inl.el'<~sscs do Di-slr·icto Federal r' qut', atten
ot!cndo ombura. au,; Jos Estado~. não nttcndia na mesma [>1'0-
JJOrção quo os interessados do Dlistricto :Feder·al. razã.o por que 
lmvia certa resistenda em approval-·o tal qual, pela iniquidatlc 
involuntaria .que ahi l'esullaria, pela situação de uesigualdack 
~~m .que ficariam · O$ fnnccionarios do Disti·ict.o em relação ao~ 
i'unccionario:; poslaes de outras unidade~ da Federar;ãn e as~eu
tado que, derrubada a emenda do Senado, passaria no Senado, 
adoplado pelo Governo officialmente, o projecto dr~ remode
lação dos Correios sem alteração, concellamentos, .ou l'asura~ 
da Commissão na -parte da. emenda do Senado, rcstabelccidas 
cs:o:as basr:s integralmente ... 

.O Sn. AH~·IAl'>DO BURLAMAQlii - São as do 'Clil'ector do.s 
correios. 

o SR. :\Lmrucao DE LACERDA :_ ... e quanlo ó. ta.bella seria 
OfJSet.,rado o ve.ncido pelo Senado relativamente á despeza com 
os correios do Distrkto Federal, salvo quanto aos chefes de 
'5ecção. entendo, Sr. Presidente, que o proj ecto, assim englo
hadas as di:>po~ivõe.~ relativas ao Districto Federal e ao..s Es
tados, e o compromisso do Governo d~ o fazer passar, evita 
o receio que tinl1amos de 'flUe derrubada a emenda do Senado, 
não pudesse vassat· o projecto do Governo e que prevalescassc 
a·penas a taxa, sem o correspondente augmento de vencimentos 
dos funi;cionario-s. · 

Havendo, portanto. agora esse compromisso. não tenho 
sinão que pedir a V. Ex. a retirada das 6mendas que a.pl'e
~entci que tinham intuilo:; protelato~·ios. (Jfttíto bem; muíto 
bem.) 

J~nr.l ~ l"l'~lda a 2" discussão dll. ad.. 2" do projr:cí.(, n. 
rle 1920 c annnnciacla a vol ação. 

o Sr. Presidente - Defiro o requerimento do St'. Mau
l'il:iu ele Lacerda p1~dinr.!n a. l'<~til"tHia da rlTiP.ndn. ~~ do L'•'()Ueri
liWlllo offc••er:idos ao pro,Lr~do n. 771,. de 1!)20. 

· ;Ú>twovados suecassivammÜ(1 f'lll ~" cli!:icnsslio os a.rl ~. 1• 
c 2" do projrclo 11. i7.'J, dr• H)20. 

o Sr. Octavio Rocha (pela OTdem) requer e obtem dis
llen~a de inters~icio para ~~ ]H'Oje~to n. 77 4, de 1920, fignrar 
:na ordem do dm da se'ssau ~egumt(•. 

c. - Vol. ~-vi. 13 
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O Sr. Presidente - Acha- se sobre a Mesà o segujnte 

REQUERIMEl'TO DE URGENCIA 

N. 2 

. Reqúerémos urgencia para serem immediatamente ..rJis
cu1.Jdos e vot.ados os orçamentos da Viação e Marinha õara 
1921 com as emendas do Senado. · -

Sala -das sessões, 28 de dezembro de 1920 . - Osca1· Soa~ 
?·es. - Octavio Rocha. 

Approvado. 

.n. 
Discussão u nica das emendas elo Senado ao projecto 

149 D, de -1920. da Camara, fixando a despeza. do l\1iniste
l 'iO da Viação e Obras Publjcas para o exercício de 1921. 

Encerrada e annunoiada· a votação. 

ORIÇA:ME.."i1'0 DA VIAÇÃO 

Approv.au:'i's successivamente as seguintes. 

F..MENDAS DO SENÀDO 

-N . i 

Na verba 2", C-orreios, corrija-se a consignação de réis 
50 :000$, d estinada aos correios ambulantes. elevando-se para 
15 :000$, afim de que possam ser atte.ndidos 'conveni-ente
mente os servicos de correios ambulantes nos !Estados de São 
Paulo e do' Rio, iniDiados os do Rio Grande do Sul, da Bahia 
c de Aluguas, até o Rio Grande do :Norte, como os de agentes 
embarcados no Amazonas. · 

N. 2 

Na ve1·ba 2" - ".Correios", accrescen"te-se: 
50: OOO!ii ouro. para acquisicão de sellos e outra~ f ol'mu

las de franquia no estrangeiro: augmentada da refm·id a quan
tia a somma das despezas, em ouro, c..alculads pra a respe-
ctiv verba. · 

·Rejeitadas as seguintes ememias do Senado: 

N. 3 

Augmentem-~e na verba. 2• - Correios - as seguin1.c3 
quantias : 1 :800$ e 1 :350$, como accrescitno, respectivamente, 
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aos vencimentos nctuaes da agente e Ja ajuJaHtc da· Aé>eill' m 
Postal da praca 15 de Novembro. 

AD[Jrovadu,; as seguinte emendas do Senado: 

N. 4 

No al'f, .. ver·ba 3", aecec~c~n,te-se: 

200 :QOO.'j; para !=' . serviço •Je deterri1ín.ac.õe;; de po.~l(;oe.-; 
geo;;ral?lucas c subsllho. para organizaç~o da. carta gera.! ila 
Ite.publlca, commemoi'allVa do Centenar10 da Indepcndencia. 

X. 5 

::\o art. 1 ". verba 3", aeceescenLe-se nesta a qu aniía de 
G08 :HOO!!i para 'o scgutntc pes.soa.l dos Di!itr·icto;;; Tclegm
phícos: 

50 telegraphistas ele 4" classe, a ·i :000 ...... . 
80 telegraphíslas de 5" clas~e. diaria dt: 8$ ... . 
80 auxilial'e::> de e~taçõe;;, diaria de 68 ...... . 

Total ................... . 

Rcjeí Jada a seguinte emenda do Senado: 

:i. {i 

'.\a YCt u"' vO., tio art. 1. 0 , acccesccnlc-se: 

.200 :000$0fJ0 
~:13 :G00$000 
1:1() :~00$000 

608:800$000 

Augmentadn. de ·1 :200$ para n restabelecimento tlc um 
eurleiro em :Viçosa, no Estado de "Minas. 

Approvacla a ~egninle emenda do Senado: 

N. 7 

Hedija-:::r. 1J01' ~~,:(a 1'4•t·ma a ,.-,cguink verba: 
~\" - ''Tl'legrapbo~·· - AugrncnLada dr l :037: üilll$, 

pa.pel , s_,~ndu: ·I l}{_l :miO$, ll<tr;'t llWn,;ageiro_ii: I~ :0008, 1l<ll'il. scr
vr·n!.e;: de (';;t.aÇÕPii; :!tí :000~. pam expcdwnle. furca, luz. e lu.: 
·(rJO:OO(}$, -(Jant nhtg•IH.!Í"'- ri<~ casa:'. ele.: 8:000$, pat·a (l'a!l~
pol'le .. ~cgnro, ele.: 35:000$. para male!'ial com foJ"mula~ Jm
Jli'CSsas; 20:000$, pn.r·a cnnsPt·vaoão e t.r·ansforma\,-Ões (li! el~
..r rogem!n!' .. '-'endn : lO: OOü$. para pessoal e 1 O :000$ par·a :rw
lt~t·ial; 27 :OOOJ!;, para a.j.uda~ d<! eu;;t\1 t) vanl agen,; _<lns at·IJ;.:<I:' 
.~~1. ch'-.: r~ 73lJ:000~. pam mclhm·amcntos dP ln~ha.~ P. e~-
1 ar:õe,; t~ (] i,:l.l'ich ~~ l.P.legmplLico.'i, pn~soal e malel'JUl. Dmu
l1Ui~-5.o de 256:786$666. onr~. liendo: 1 :56-i$H.-í. para sub:
Yenção a instit.ul ns inlernac 10naes c 152 :222$22:!, p;ll'a sub
'Venção ao cabo fluvial th Amazonas, que ·passou para a 
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,·c ei.Ja V, c 100 :UOO$. p:u·a acquisil,:.ão de material estran
g-eiro. Diminu ída ·aimla de 869:600$, pape-l. sendo: 600 : OOU~. 
}.)or· f.e1· ~ido .l'l!duziclu dessa importancia o credito de:>linacJ" 
ao malcrial dn d i~ll'kto r·adiotelegra.phico dD Amazona:;.; 

• ·1 8 :OOOlii, pela :oOti Pl~~'"":-;ã" d~> cargo de vicc-dircctor da Rcpar·
tiç.ão dos Td1.•gt•aphu~: 100:000$, em construcção e conclusã(l 
út• um·u~ I in h a~. riU: IIHH~. t•m gratificações adQicionacs. ele.; 
-10:000, em c•c.tltllllill~r"rn rlc\ linha;; esLratcgicas, ele., pes~oa-1. 
Plll' lcrrm :-:irh• l'••dm.ltln~ de igual importancia os credito:; 
n.:spcctin'~: (i I ;1\110~. Plll J.>llUI'da::;-fios a ~ :200$, por ter ha-
Yido rcd,l.a:•;fw d•: :!M ~uur·dn-fios. . 

Augnwnl ndu n i ndn de• 500 :OCOS. papel, pa1·a construcçõcs 
tb: linha8 lc•lt ~lll'llldlir·a~ . indus b.-p as prevista!; nas leis uu
ll!Cl't.l!:l 3.!1!11. ~" i, o.w. 11•.·!) 0 ta de ,janeiro de i920. 

~•>lllllm: :1un : 11041)\:. o uro. e 25 :82i :8i5$, papel. 

Hejeiladti a ~~"~tlilliP t!mt:nda .do Senado : 

N. 8 

A' Yerbct :i• -. Tt.•lr•g•·apho;; - 01'fic.ina. mecanica e u::;ina 
elcctrica.: :.,;nb:; l i 11111- :-:•• pela :31~gt1 inl.c . a tabella relativa á 
lllcsma n l't'í l.'. ina: : 

1 ehdc ~ dt> .. rnrirJll .. .. ... · ........ . 
() UJ'i'Ít~ÍilP." H ~~! íOI):j:, •• , , •. .. ..•..• 

.1:1 OJH~I·tu·ju .. dl' I' d rl"~C a ·í:800$ . . . . 
10 OJJI! I':u ·io ... •I~ · '.!" l'ia:;,.;e a .}:200$ . . . . 
1ü opci'H I'Í"" dt> :1• i'ln,.;>'ll a ;) : ôOO:f;. - ·. 
ll) OJWI'III'Ítl~ tli• \'das,.;(! :.l 3·:000$ . .. . 
Hi a:pl'elllli/.t•" l< lin t·iu al.é 5$) ... . . .. . 
u ,;r•J•\'l'll'' '"' (clinr·in alú 5$) . .• . • • •.. 

9:ü00$000 
32 ;!!00$000 
:38 : ·'i00$000 
.\·z :000$0011 
57 :600SOOll 
48 :ú00$000 
·14 :•.l00$000 
1 o :950$00 (J 

ApJll'm·ud" 11 ""J.J;u iul•~ emenda do Senado: 

'N . 10 

Ver·hn U' - · li:o~l !'nela .~ de Ferro Federacs : 

t. l·~,..l!' t llln d•.• .l•'•••·•·o Central d(l Brasil _.:... .Pessoal - Pr i-
meiru diYi~i\" ·-·- lnlr'IHiencia: · 

Ond l' :"•' l•'•: 11111 a,judauL•~ de inLendcntc, 10:200$. leia-se 
um njudanl,. dt• iult•i'lr•nle. -12 :000$000. . 

Na rm•l'nm " ''t'hll. t• div isão. onde "e lê: Directol'ia, tre:
a.uxil iarP~ dt• 1-\:thhH.•II'. 10 :800$, leia-se, dois auxiliares de 
gabinete, i :~OO~ono . 
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Ao n. 1. da YOrba (\• dn ar f. t" (Esf rada. clf' Ferro f:entr.ai; 
nrro~•r•.-:('fln r t>-~e. ·in. {in(': 

··~I'Ttdo ,.,s \·~>ueimnnl o~ rlos armazr.nist.a.:; rlc P e 2" cla~
.~~>i> !la t:en~ml o~ mc~mo~ que os dOi; agente~. e;ocripf.Llrario,::. 
~· lnlr.grnplllstas de igltal cate~0ría da mc;cma ~>;t.r:vla'". 

T<:lc\'ll-sP a verba - ·Pessoal - dr mai;.; !6 :000$. ele\·an .. 
do-sr. igualn:wnf.•• a \l0.59B :85~~- o lnlal. •'m v , d(J r·•~is 
!iO: 553$~52!li000. 

A' n~eba 6•- 'F.sl r alia r'lo Fr.t'ro Cent.ral elo Brasil
.J)irer.toria: 

Suprt'\mtH:m um l0gur de auxiliar de gabinete Gil director 
::l;<i00$000 • 

. \' mesma verba- Secl'el3ria: 

Inclua-~"' o ~f'guin l e: 

em Sll b-SI'Cl'e1 arin, JO :200$000. 

Anpt'ln-arla.;.; as seg·ninlr.s .f!m<!ndas rln S:ennr.ln: 

N. J.í 

nPdm:a-.~r a somma das d~spezas do n. I da n~rba 16' .. 
a 1 '1. 7fVt :ifl•U$. J)aprl. rlP acct.rdo cnm as modific.ar:õe~ cnn
"lantP::; elo quadJ'r) jnnt.n: 

B~l.,·ada de Fr.r'J'n dP. S. Luiz: a f:axia~. c>m \·rz rlr d·is 
:2. :>oo: o o o~. (1 iga-H· 1 . 000 :000$000. 

Estrada de Ferro para Cajaz.P-ira;.;. r.m vrt. dr :2.0110 :OMJ~. 
rlign-sr. 500:000$000. / 

- E!'.t.rada. de F~rro Pct.rolína a ThPr~zína. t'm vr-z rle l't~i;:. 
1.000:0008. diga-sr 1.7()10:0(}0,~000. 

Estrada de Fet•rü de üoya:r.. 1•m -.:Pz rlt' ôOO:OOO~. da pro·
pnsl a. diga-se. I. 200:000$000 .. 

Prolongamonto dta Est..J'ada de Peno de Baturitl' a ~n
rH'aL em vez de 2.000:000$. diga-se. 1.000:000$000. 

·Ramal ·de Mnntr~ ClaT·O!'; r.m Ye~ cie :2. ooo :00$. diga-H I' 
I . . 000:000$000. 

· Dnplicaoãn da linha da Central do BrasiL rnt.rr. Mogr r 
•:.\<lrt.r. Pm ycz de ·!t. 000: IJOO~. cnn;:ig11adn~ na lH'opn.ota .. fiiga
:<P. 2, 000; 000$000. 

· Est.rada de Ferro do Rio Grandf' do ~orlr. Pm· u'z rl.o 
J . \);)0: OOfl$, r.nnsignados na proposta. d·iga,-,:e: L 050: 000*000 . 

. Linha da Barra Bonita e. Rio do Peixe .c J)rolong·amnntn 
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do ramal de de .üul'ínhos, . -em vez de 2.000 :üOO$, diga-se 
.1 • 000 :000$000. 
. Linha de Aroranguá, c Urussanga, em vez de 2.000t:OOO~, 
Qiga-se 1.000:000$000. 

Supprimem-se as consignações para a conclusão da ponte 
<lo rio S. Francisco em Piapora, _para a construcção do ra
mal de lHari<~.nna a Ponte Nova e da Estra4a de Ferro Mo;;
.soró, res:pectiYamente. na;; impOTtancias {!c '1. 000 :000$, tlil 
800:000$ ~de 1.500:000$000. 

N. n. IV da mesma verba Hl' e referente ás obras novas 
da, Central, facam-sc lambem reduc~ões nas seguintes sub
rubrica,:;: 

Melhoramentos da lin:ha, etc.. em vez de. i. 500 :000~, · 
diga-se: 1.200:000$000. · 

M:elhoramentos da.s· officinas de Eng-enho do Deutm (2° 
exercício), em vez de 700:000$, diga-se: 500 :000!);000. 

Conclu;,:ão dos melhoramentos das offícinas· do Norf..c. em 
v ez de 500:000$. diga-se: 300:000$000. · 

N. 15 
Art. 1°: · 

Ao n. I da verba 6", accrescente-se_: 
"A despender até 1. 000:000$ com o prolongamento r]() 

ra.ma•l je Uacurussá. ela '&:trada de Ferro Central do Bra.sil, 
para Angra dos R.eis." 

A' verba 6• - rn::strada de Ferro Central do Brasil: 

N. 16 
§ .Diarias aos feitores dos telegraphos da Estrada de 

Ferro Central do Brasil, quando em serviço fóra de suas re
!=:idoncia·s por tempo suprrior a 24 horas á razão de 5$ rlin
rios, i O :000$000. 

Rejeitada a seg~1inte. emenda do Senado: 

N. 17 
A' verba - Estradas de Ferro, consignação - E,;:tradas 

ele Ferro Oeste de Minas. 
. Augment.ada de 3 :ooos: para pagamento dos yenci_mcn
t.os do agente comprador ou encarregado do escnptono do 
Rio de Janeiro. 

Approvádas as seguintes ·emendas do Senado: 

N. 18 

Na verba ()• - "Eslradas de Ferro Fecteraes" - dimi
nna-s~t'! de 200:000$ o augment,o solicitado para o numero TT. 
:Êfll:rada· de Ferro Oeste àP: :Minas e destinado ao trP:eho da 
Estrada de Ferro de Goyaz, incorporada áquella estrada e de 
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a.ccõrdo com a discriminacã\} dada 'Pelo referido numero li 
da proposição. Total: 11. ;J 12 :553$000, papel. 

Na mesma \·et·ha 6", reduza-se a consignac;ão par-a o nu
moro U(. Esl.rada de Ferr o1 Not·oe;;to do .Brasil. tie S. 000:000$. 
c niz1da o nunwT·o Y, ·Estrada fie ·Ferro de 1'herezopoUs, de · 
·J .OOO :OúOS. ficando os ns. II, III e Y da úrba 6", com a:-; 
scgll intes dotações: · ' 

n -lEstra.dn. de Feno Oeste de :\liuas .. 
JH- EsLrada •h~ Fcr·ro IXot·oeslc du Bt·asil 
Y ........,E-;;lraüa. de F erro d e Thet·c:~.opvlb . . 

N. 19 

:ll. ~H:.! :553$500 
·1 :l.f>3·'1 : ~lSú$000 
1.556: 000*000 

.Ao ar· I. ·1 o, Yerba G", n. Y (E. F. de Tltrf'l~7.opol i5) : 

:\o. ;;ub-consiguacão "OufJ·os serviços" - accre;,cenl·e- se, 
depois de "Yarzca" : c "Sebast.iana" . 

N. 20 
Art. · 16 

: 

E sLrada. de F erro. de \ios~oró, pe;;soal e matenal, y·()is 
1.500 :000$000. 

Rcjcilada a seguinte emenda do Senado: 

N. 2i 

A' verba - RPparlição de Aguas e Obras Publicas . 

Onde convi ar : 
Os serventes da Reparlicão <le Aoouas e Obras Publica;.; . 

perceberão a diaria de 6~500, fazcmdo-se na· vm•ba ma te r·í:1l 
.,...-·<1: Ser·vi~o:> dive r~m; »-a dr•ducção d<l ~t conto:-. 

ApproYarlas· as srgnint-es emenda;; do Senado: 

N <)o') 

"' . --· 
A verba 8', RP.par-Uçãl) dr. Aguas e Obras Publicas. r ci'li

J,a-se a sl'im: allgmcnl.acla de 1. 210:000$, sendo 300:000$ 
pnra -p.es.~oal r. 9 W :000$ par·;t malcr ial d<L J'I'Vi;;iin dn ri!dc 
r. exf ensão da mesma a bairros não abasts;cidos. 

Total: 6.~69:100$000. 

N. 23 
·Ao art. 1 ". verba s· - Reparti ~ão de Aguas e Ohras 

Pt1b!ica s: 
Na con.signnçã0 "Comervaçfio r. cmf.eio da rêde de dis

tributncão", acCL'escente-se, rtepois da paia'\l'l'a " transport~s" o 
seg.uinté: ·«em fQ.lba, ou féria». 

/ 

. -:' 

-,, 
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Ao art. 1°, verba s• (Reparti cão de Aguas e Obt·as Pu
blicas) : 

A' consignacão ';Estrada de Ferro Rio do Ouro, accrcs
cente-s-e: "Eventuaes, 18:000$, destacada igual importancia 
da consignação "Revisão da rêde", para os fins determinados 
em o art. 52, verba s•. da lei n. 3.991, ·cte 5 de janeiro de 
1920". -

N. 25 

Verba n • - Inspectoria Federal de Porto~ Rios c Ca-. 
naes: 

Augmentada de 50:000$ para o proseguimento dos estu
dos hydrographico;; do t·io Avary. na ilha de ~larajó. Estado 
do Pará e do das Tartarugas. ' 

N. 26 
.. 

A verba 9", Inspectoria dos Portos. Rios e Canaes, redija-se 
a•ssim : diminuída de 2.112 :COO$ a verba papel. substifuind-o-:::e 
a tabellª da proposta pela segminte: 

4.200.:000$, ouro, e 'i . 4:S9 :000$, papel, de accôrdo com 
as modificações int.roduzidas nos diversos serviços da mes-m n. 
verba, a saber : 

Adntinistração Central, na sub-rubrica Material. · ondf) 
diz : Impressos, livros, etc. , em vez ele 77 :000$, eleve-se a 

. consign,ação para 1 00 : 000$0()() . 
No . mesmo departamento, onde se diz Serviços · especi(!.es, 

redija-se ~ssim: 
S('rviço de dragagem, inclusive acqui-sição d-e material. 

pessoal e material, 1. • 290:000$000. · 
Na rubrica Fiscalização de Portos arrendados , onde 'diz: 

!l\f-aterial de consumo, calçamento, etc. ; s.up.prima-se a palavra 
-esgotos - e reduza-se a re~pcativ-a -c onsi gna~.ão 11a1·3 
650 : 000$000 . . 

Na rubrica Port"o do Recife, a tabella relativa ao Mate1·i.al 
fica a ssim organizada : 

.Expediente . ...... ·..... ..... . .. . . • . . ... .. 
Serviços a cargo da Fiscalização, inclusive o 

pessoal ,jornaleiro . • . . . . . . ... .- . . ••.• •• 
E'•entuae.c: ........ · ..... ... ............ , •• 

Total . . I .. ..... ........... .... ...... . 

15:000$000 

aso:ooo$ooo 
10 :000$000 

705:000$000 
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Na J'Uhl'!ca Commi:>:'-Õeg de EsLudos e Obras e sub:..l'U
hr!ca - Pessoal opcrarin o diaristas, façam-se as ~eguinte.s 
reducoões: 

NaLal • • • • •..•...•....•....•.......••...• 
CabedP.!!o • . •.•••.•.•••••.••••........•. 
.Santa Ca!.harina . . ....•.....•........... 

150:000$000 
100:000$000 
730 :000$00() 

A J'ubrica - Sm•viço.1· EspeciaeR - l'0diJa-sn assim: 
Continuaç:.ão do~ melhoramento" do canal de Macah!S a 

Campos, no Est.ado do Rio de Janeiro: /100:000$000 
A ;::nb-rubrica Am,an·n.r;r'io, redija-se assim: 
.Fixaç.ão dP turma,.-Pessnal c :Jlatcriat ·-~()';000$0011, 

Dragagcm e rer.l ificacão do 1·io Tgua;:;:-ú- P(~s;soal P }la-
t.rrial- 100 :000$000. E ~upprimam-.~c a:-' cnn,.;i.ê!·na«;.uf'." para 
o •porto de ~a!al. · 

N. 27 
Verba 9"; 

In:'ip~ctoriacn,c Rios, Portos e Canaes: 
Mant,rnha-sl" a verba de 300:000$, votação para 1920, 

parn o serviço de desobst.ruccfto dn I"in G1.1 andú e afflucml.o~. 

~. 28 
Vr-rba 9A: 

~a sub-rubrica Pe;;:soal operario e diari.sf.a - rcsLa.-
beleça-se a dota~ão qne a proposição destina ao Estado de 
Santa Catharina P. aMr<escente-se: O Governo, a sBu juizo, 
tl.pplicará esta dotação em um s<i dos portos do Esta(!o, em
quanto não os contraclar tooos, na fót'ma da antol'ização que 
lhe r conferida nesta lei. 

. Rejeifada}; as :=;eguintc;;: emenda . .; do Senado: 

N. 29 

Na verba 1 !I"-E1evr-~n n imporLancia. <la J•ubriea 
« Pcssrml » de 1 :1SOO$, p:ll'a n chefe rln Labnral (Ido r. d(! I :500*, 
para o auxiliar lechnico. ficando Plc\'arl" •) f.olal da rct'r1·irla 
rubrica a l!l3 :.277~500. 

N. ~c 

Na \'~r·hn Hl"- Jnsl•I'!'.!Mir. G~'l':-tT dr TllnminrH;:ííl
S'npprima-sc 300:0008, Otn'O. f' 300:000$. papel. em virturlC· 
dP. economia rf'ali7.:trla na. illumin[lção desta cidadt>, de acctll·
do com o rc;;pc-ctivo conf r:JCt.o. 
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N. 3i 

"A' verba 15• ...:..,;_ ~nspecf.oria rle Seguros - Pessoal 
acc•·escente-se: 

. Par~a. d . P.ncarre~a.~o do se~Yiço de cópias e _ dactylogra
P~Ia, 3..600~. supprJf!lmdo- se 1gual quan tia na verba .. Wate-
7'/(l l da mesma reparhoã.o." 

· APrJrovadas as segu intes emendas do Senado: 

N. 32 

~a Yerba 15• - Empregadns addidos - d iminua- se :i 
importanci a de 687 :850$, que era des tinada ao seguinte pe:s
~nal dns Di!;Lricfo!'i· Telegraphicos: 

1. 12 gua,·das-fíos àe P classe. a 2:700$ .... . 
58 ::;-uarda-fios diaristas, dia.ria até 6$ .. . . . 

Estações: 
"1 esf.af-elas de 1• c.la~se a 3:000$ ..... . • 
H esta~elas rle 2• classe a 2 : 400$ . , ..... 

2\Icnsageirqos diaria até !lS ... ... . .. .. • .... :;.:, 

Total . ........ .. ... .. ' ............ ~ ...... . 

a.(}3: .i00$000 
105 :850$000 

-i23 :OOO$OOn 
105 :000$000 
50:000$00n 

68'7 :000$000 

E augmentP.-SP desf.a quant ia a verba 3' para encorpo
rar,ão do refP.rido pessoal, qll e ·passa a ser o eff.ectivo da re
particão dos Telegrapbos 

N. 33 
Onlie co~vier: 

' Art.. za. n : I Cons. ruccão e e:x~loracão (trafego) de es
trada;. de fl'rrn: llnd~ sP. di :i. 1·amal rlc Angra 6o.~ R:~:" i ~ a Barra 
·;\Ian:::a rlo i::: mil l'nlll o;:;. dig-a-~r: Ramal dr An:n·a d o.~ RP i;: 
a Barra }fansa. brm como n prolongamento do r amal .qur. 
flarl P. do l;ilr'>melrn H O õn r nha dfl Sit.io <la !Estrada de Fl'\rro 
Or;.l.r rlr :\Iina~. até a Villa de Rezendr Co~ta. ent.ranrlo n Go
Yernn em accürdo com n Companhia ele l\oline rac;ão d11 Pen r :
do. para a Pncampacão do p r imeiro trecho por esta con;;
t:rtJído, 2.000 :000~{)00. 

N. 3-4 

\ No art .. 2° - ~~ccrescent.e-se: 

Linhas clP. Araran~mi. c Urus~unga, 2.000:000$000. 

Onde diz : 
Ramal de MaisiamM da E ;;trada dr. F er ro Th crc7.a Chris

tina, 4. 000 :OOO$, diga-se : 3. 00{}:000$000. 
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N. 315 

K o art. 2•, substitua-se: 
Onde se diz: "Estrada de Ferro de Pelrol ina a Thei'C- · 

zina, 1. 300 :000$; diga-se: ·'Eslrada de Ferr·o dr. Petrolina '' 
Th<>t·rzina, -1.. 000: 000$000'". 

:;\. 3() 

Ao nrL. 2", nccrcscen!e-iie: 
. A despcndnr alr; a quanlía de 1!)0 :000~ com n acqui;;iç;(,~ 
dr1 mobiliario d~:.;linado ao :tppar~lhamento do etiificin .ta. 
Dircct.oria Gt~ral do~; CIJrt"QÍOS, inc.lusive a thes0ura1·ia e Q 
a lmnxarifado. · 

N. 37 

Accre::;cente-se ao arl. 3": 
"C.rmtinuam em vigor o art. 53. n. IV, c os arls. GS e GO, 

da lei or~ameutario. n. 3. 901, ele 5 clr> janr,iro de Hl2fl." 

N. 38 

Ao n. VIII do· ar L 3" - Depois da ·palssra "projccLn '' 
accre;;ccntr-;;e: « e construir». Acf,rescrmt e->'c: « nbri nclo pal'a 
í,;;so, os ncce.-:sar·ios erf'rlitos ». 

N. 39 

Art. 3•, n. X -Em vr.z de: c cont.ract,ar o prolongamento 
rl~ referida p;;lrada. al{~ a f~.O.l.açãn do TY·o.tni:J.udo, tHgn.-!"r': n 
eontt·act.·u· o~ prolongamento~ da referiria eslrada até a esta
ção do Tr·omburlo e o porto da cidade de ILajaby, de accOrdn 
com os estudo~ •' loca~~úP;;; já feitos e approvados pelo Gn
vcrno, fazendo para lrd Jim as npcraçücs de credil.•) fJliC ,jul
_!:!·ar convr.nionles. 

Art .. 3n. n. xr - Em VC?. de "rios Iguassü () Nf)gJ'r), (til 

E;;ladn do Paranú'", di~a-:'H': ·;rio;: Igun.~;:ú r) :\'r.[!'l'U no" E;;
l.a.dos do Paraná c Snnta r.athnrinn. 

X. ·H 
Re;;.Labclcca-sc a .sr.gninlc disposição rio arl. 9\J, n. XTT, 

da lei do orça.ment.o vigente: 
Art. O Pr·csid~nt.n d1t Rllpu))Jica ·~ aul.orizad 
A conf.~·aelat· r.:<rm Qt.Ãi'lll maiores vantagr.ns ol'ferr.~or, ;;crn 

onns par·a a UDiãn, cxccpl.r) ,) pl"ivilrgio da. z(Jnu, a c.onstru-

... 
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cção, uso e goso, no prazo minimo de 60 annos, de uma es
ü:ada de ferro. bitol~ de um metro, que, partindo da cidade 
de J::!ragança, no Para, tome mais ou menos o rumo gerei de 
sudeste, atravesse o rio Gurupy e grande ·extensão, do Estado 
do _l\f?.rt'lnh~o ali'! cnt.ronc.alT com a Estrada de Ferro de" São 
J,mz a Caxms, em Codó, ou em outro ponto mais conveniente 
no ':alle do ~t.anicurú. No contracto será estat.nido o prazo 
rHa:>.1mn de cmco ann(ls para inicio da construcç.ão. esgotados 
os qnac;:: será caduca a concessão. 

· · A autorização de que trata o n. XIV do ar-t .. 3" da pro-
posição será redigida pela fórma seguinte: . 

"A ácspenclP.l' i. 000 :000$ para con'"clusã.o da Estrada de 
Ferro· d_e Piquete a. Itajubá, ·podendo empregar na mesma 
construcÇão o saldo ainda existente do credito aberto. pelo 
decreto n. 13. Oft2, de 29 d.e maio de 1920." 

N. 43 

::\o art.. 3~ accl:'escente-sc as seguintes autorizações: 
XV - A reformar n. Inspectoria . Federal das Estradas, 

dcrit.ro da verba -de 2. 500:000$. votada para o presente oroa
mento. qnc ficará assim distribuida para o pessoal e ma
terial: · 

Quadro pcrma-n ente . . ...•.......••.••• 
Quadro supplem~ntar . . ....••......••• 
Diaria~ em serviço de campo .....•..•.• 
Ajudas de custo a emprega~os qe Fazen~a. 
Aluguei~ de casa para escnpt.or!Os de DlS-

t.J·icto c Fiscalizações . . ...•.......• 
•:\nat.r.1·ial dr. expediente. e escriptorios, pas

. >;agen::; e publicações, etc .. ~ ...•..... 
:Evf'ntuaes, subst.i t.u il}ões, etc. • .......... · 

Total. dr. accürdo com a verba 11* .•.. 

ll'l'ljcit arla a s·egu inlP ·nmenda (}o Senado: 

N. 1.~,4 

1.547:840$000 
5-V!:240$000 
180: 000$000 

15 :000$0(lí' 

35:000$000 

1 05 :ú-00$000 
72:000$000 

2."500: 000$000 

XVI - A rP.formar convenientemente, .tornand~-n mais 
de conformidade r.om as neces5idades do serV.JÇO p~bllco. o rP;
gulamcntn apr.r·ovadn pelo decrf't9 .n. l.. 930_. de -;.6 de abr!l 
de 1857. sobre a segurança, pol1C1a e con)jervaç.,tn das e:>-
trada ~ de ferro. 
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Approvada a :>eguinte emenda do. Senado: 

:!';. -15 

XVI -'- A r·eslaurar a escala. do5 paquetes cl•> Ll•JYil Bnt
:-lleir(> lll.t porto &• S.. Luiz. na l inha uhamalla dir<!Cla clu R i:J 
a Belém. · 

_ReJeitada a ,;eg-uiníe emenda u.~~ Senado: 

XVii - ;\. reorganizar ~) s~:t·viço de porlo:-:. marif.imn:: r.• 
1'1uv iaes. l.endn em vista a eonstruccão de cada um e bem a~
sim o respectivo íra!'ego. obedecendo nessa reorganizacão ác; 
Beg.uinte~ bases: ·· 

1''. t'cformar· a In;;.p~c•ct•it·i a i.li! Pnr lu:;. Rio:' r Canat\;.:, 
dentro dos limite..;; da v(wba, vota.da no pre,;ent(·) orçameulo para 
o pc;:;sual de;;~a i:cpar·Lição. melhor·andn as t•on.diçõ(•,.; do• r-e· 
mot;ão e de Yiagcn~ do pessoal e or·ganizando os ::;erv ivos pro
IH' ÍO:'; de es tatística. c dragag-crn: 

2•, l'cgnlamentat;ãn geral de todo>; o::; serviços r·dal h· os 
aos porto;:.. clefi nind(l a,;.: aUríbuições e funeçõcs da mr.,;.:ma 
r epartição: 

3\ rcgulamenf.aç,ão dns :wrvicos em embarqnc e desmn
barqnc. relativos ú navegação de barra-fóra, nacional ou r>::; 
trangciro. no caso de não ser estabel-ecida a at.racacãn obri
gat-oria, fazendo então rccahir sobre os navios que. pot· cnn
·venicncia das' con"tpanhias. não atraquem aos cães, as d~.s
pezas s·upplem~ntare,; decorrentes do transbordo e cnnducção 
.dos r espectivos passageiros .e mercadorias. . · 

Approvadas a~ ~egnint _, P.mendas do Senado : 

N. llT 
Ao art. 3°: 
Onde convi er : 

. ' XVUI. . . auto'rizado o Governo a iniciar a wnslrucç.ãn 
(]u ramal <le Goroabi. ao Tocantins, na Estrada de Ferro tic 
S. Luiz a Ca_"'Ci'as, na pa rte j,á projeetada. man~andu conclu i1· 
os estudos· uue faltam, .podendo para tudo abr1r o~ ncce;;sa
l·io-> creditos . 

N. 48 

Onde convi-er (-en~rc as autorizações do artigo) : 
"a despender por conta do credito_ d~ 200 :0008. co_!ltos. d~ 

que · Lrala a alínea a, do art: 2° da le1 n. 3. 965. dl' ?;>_ dt~ de
zembro de HH 9, o que for necessario -em cada ex~r~IClO;. pa1~~ 
o rapido andamento das obras de açudagem c 1rrigaçao Je 
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terras cultivaveis no nordeste brasileiro, fazendo para issci 
as necessari~s ope't·ações de crediw externas e internas. " · 

Suppr_ii!!a-se, em ·consequencia, o. · numero H do ar t. 2• 
da proposu;ao. 

,. . 

.N. 49 

I. A subvencionar, no exerc1cto de 1921, com 6. 000 : OOOS 
o Lloytl .Brasileiro, Q.ail.do, a Lit-ulü de auxilio. -í. 000:000$ para 
manter e melhorar o serviço das actuaes linhas de· navega
!:-ão de cabotagelll, sem prejuizo das novas linh~s que pos
sam ser ·CI·eadas, e 2.000:000$ para o serviço ·das linhas in
ternacionaes; abrindo para este fim o necessario credito. 

II. A .âproveilar, na reorganização do Lloyd, segundo o 
criterio do mer'ooimento, antiguidade e servic?s prestados, o5 
actuaes empregados da · ref~rida emprcza; assim como os of
ficiacs da reserva <lu reformados da Marinha de Guerra e a;: 
praças que tenham concluído, sem nota fuá,· o seu tempo de 
serviço na Armada . . 

ID. rever os actuaes contractos de navegação subven
cionada, de fórma. a melhor. distribuir entre as emprezas fa---: 
vorecidas as linhas e escalas pelos differentes portos da 
Republica. 

' 
N. 50 

.\o art. s•, accrescente-se : 
A construir as linhas telegraphicas ue Pocos de Caldas á 

cidade de Caldas ; de Paraizopolis 01 Sant'-.t\.nna- de · Sapucahy
:Mirim, passando por S. Bento do Sapucahy (S . Paulo.); dn 
Cambuhy ú Vargém, passando por JaguarY e Santa Rita da 
Extrema e aind:l outra ligando a cidade de C~ropanba a São 
Gonçalo de Sapucahy. · · 

~ . 51 

Ao art. a•, accrescen te-se: 
A tranferir- para o exercício de 1921, o saldo exislen t.e 

do credito de -100:000$ .. mandado abrir pelo decreto nu
mero 111._063, d~ 12- de fevereiro d~ 1920, para recon::;t.rncção 
do p,ropr1o nacwnal onde se acha n~stallada a _IE·staçao Tele
praphiea de Campos, no Estado do Rto de Jane1ro .. 

\ 
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N. 52 

Ao art. 3", accresccnte-se onde convjer: 
, ". . . a applicar ua consLr·ucção da Estrada de Ferro de 
C!·u~ Alta :a Porto de Lucena, a cargo do 1• batalhão ferr•J
vrar!O, a . Importancia resultante da alienação dos matería~;:: 
peJ•tencentes ã Commis~ão e que não forem necessarios á al
Iudida construcção. 

~- 53 

Ao art. -_3•, ace.resct~nte-sc onde con-...-1cr: 

" .•• a. reconstrui!' a Oaixa. Geral dos Por los. com o pro
duelo da ar-recadação. do imposto de 2 %. ouro. ficando entl·o
tanto · e::mepLuadas daqueHe destino, as· impoi·tancias relati
Y!lS ás cont_ribnições .pagas pelos Estados e que já tcem um 
fm1 delcrmmado por força da legislacão em vigor, e em vir
Wde de conctractos firmados pelo Governo Federal. 

N. 54 

Ao art. 3°, accrcscente-se onde oonvier: 
Fica o Governo autoriiado a despender, por conta. do Ml

nist~rio da Viação; a quan.tia de 1.34:000$, para· installação do 
serviÇO aerolog1co·no Brastl. 

N. 55 
Ao art.. 3• - Accrescente-se: 
Mand~n· construir uma llnha ferre a que, _.llm·lindo üa es

tação de Pr~sidente T:;ueno Brandão. na "Estrada de Ferro Ba
hia c Minas. siga por entre os rios Ttaúna e Mucury e .vá 
terminar nó podo de 5. Matheus, no Estado do Espirito 
Santo. 

N. 56 

Accre-scenLe-sc ao art. 3•: 
Fica o Governo íg·ualmenl.c autorizado a construir, no 

E~tado do Espi!'ito Santo. uma linha telegraphica, que_. par
tindo da villa de Santa Thcreza c passando pela villa de Boa 
Familia. vá até a cidac!e de Affonso Claudio e outra. que, sa
hindo da villa de S. JoS'é do Calçado, vá até a. villa de Rio 
Pardo, passando pelas cidades de Alegre e Muniz Freire., 

N. 57 
Ao art. 3" - Accrescente-se: 
,.A fazer ao ·Estado do Rio de Janiero a concessão pai'<l 

os melhoramentos do!? pol"tos de Nithero-re Angra dos Reis, ., 
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nos Lermos do disposto em o art. 53. n. X. da lei n. 3..991, 
de 5 de janeü•o dr.c 1920, podendo, quant.o 'ao ultimo porto, 
entrar em accôrdo com o Governo- do -Estado do Rio de Ja
lwiro. com o · Estado áe l\-línas &eraes. para a melhor exe
-cu~ão das respccthas ubras, desde que· passe ·á administração 
deste, o trecho da Estrada de Ferro Central Oeste de· Minas 
d(~_ C~piva!'Y e Angpa dos Rei-s, cu,ia inco-rporac;ãu á rede sul~ 
mmetra f1ca autor1zada por esta lei. . 

N. 58 

Ao art. 3" - Ac~rescente..:se o seguinte: 
. . A mandar fazer os estudos .pat·a a constrúccão do port•> 
de. t5. Francisco. no Estado de Santa Catharina, abrindo o 
credito necessario ou fazendo operações de credito, e a. con
tractar eom o mesmo -Estado a con~trucção do dito porto . 

.N. 59 

· , Art. Fica o Governo autorizado a conceder novos 
· 'rrr:J.l.os pa1'a cumprimento dos contraetos-' de construccão de 

e$tradas dé ferro. feitos de accôrdo c·om a lei n. 2AM·3. de 
6 de janeiro de 19·15, sem _Onus para o Thesouro Federal e 
assignados dul'ante o per iodo da. guerra., 

N. 60 
Onde convier: 
<~ica o Governo autorizado a construir uma linha tele

gráphica que ligue a cidade de Santa Rita do Parnahyba :1 
de Jatahy, passando pela do Rio Verde, no Estado de Goyaz, 
podendo empregar neste exercicio a importancia de 50 :000~, 
para inicio dos respectiv_os trabalhos.:~>· -

· Onde ·convier: 
N. &1 

Fica o Governo autorizado a proseguir a construcção da 
Estt•ada de Ferro do Tocantin.s, para isto adquirindo por com
pra os 82 kilometros em trafego e as obras já construídas e 
ainda não inauguradas de propriedade da Companhia das 
Estradàs de Ferro do :Norte do Brasil e todo o acervo desta. 
contractando com a mesma ou corn quem maiores vantagens 

., offerecer ou fazel-o pela fôrma que julgar mais conveniente, 
a. di ta construcção, e bem assim a- promover a navegação do 
alto e baixo Tocantins c seus affluentes, •pod~ndo •para esi'es 

- fins .~ealizar as necessarias operações de credito . 
.. 
N. 62 

'• Onde convier: 
Art. Fica o -Governo autorir.ado a contractar, separa-

damente para cada porto, a conclusão das obras do porto e , 
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canal da Laguna, do porto e canal de Floria.nopolis e do porto 
de Itajahy, nq Estado de Santa Catharina, segundo planos e 
estudos orgaruzados na IuspccLoría Federal de Portos, Rios e 
Canaes. f~zendo parn tal fim as operações de credito ne~es
~al'ia:s e que ,julgar ma i::; t:onveniente. 

Onde convier: 
N. 63 

Fiea o .Governo auf.oi·i~aLhJ a consLruir a linh:.t lelegra
publica de Imperatriz, J10 Estado do Maranl).ão, á cidade de 
Conceição do Aragua~:a, no Estado do Pará, correndo a respe
d iva cll'SPI!lll 1)UJ' l""lll~t d~ Wl'b_a J• t.ltJ pn:~e11l1: Ul"iêUlllClltO. 

N. M. 
Op.de convier: 
Art. Ficam e~i.fJllSivas aos contintws, serventes ~~ opc-

rar:ios das reparlições fcderaes as vantagens conce11idas ;w;; 
uper·ario:o ua Esll'::td<t de ·Ferro Central do Brasil, quanto ao 
;1batimento •le que gosam nàs trens de suburbios de pequeno 
pez·curso. 

N. 65 
Onde convier: 
Fica o .Governo auLorizado a continuar os tTabalho:; úe 

üonstruccão do ramal de Abaeté, da Estrada de Fe1'ro Oeste 
de l\linas, até 30 kilometros além desta cidade, podendo des
pender para esse fim a .quantia de 300 :OOOSOOO 

Vota~ão da seguinte emenda do Senado~ 

N., 66 
Onde convier : 
'Art. Ficam isentos das exigencias regulamentar~ 

para o effeito de prop1o~ão os actuaes pr_aticantes de conf~
nnto ua Estrada de Ferro Central do Br:uHl, que tenham mat:5 
de 10 annos de serviço e .ainco ·de effectividade no referido 
cargo. 

O Sr. Paulo de Prontin (para encaminhar a votação) ( .. ) 
- Sr Pl'esidcnte, a emenda n. 6G permitte que os praticantes 
de conferentes da Eslrada de Ferro Central do Bra~:il, que te
nllam mais de 10 de serviços nessa Estrada, e pelo Il!enos 
r:inco annos de serviço effectivo, possam ser nomeados mdi':
JJcndentemente de provas de concurso. Creio que ifl annos _<~c 
~e.t•viço. dos quaes, cinco no cargo, .. c.onsti~la elemento mu1to 
mais importante para que a admiUISlraçao possa ,Julgar ~o 
vulor desse empregado, .que um concurso que nada prova. st-

.r•) Este discurso não foi revisto p(cllo orador. 
C.- Vol. XVI. !i 
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não quanto ao conjuncto ·à á ha,llilitação, mas nãa. quanto á 
capa:cid!llde pratica para o desempenho do servi~o. 

-.:::e o honrado Relator, para gucm appel!o neste momento, 
qdzer tornar o seu parecer favoravcl á est-a. cmcnd"-,· que 
vciu ·do Senado, terei. grande satisfação. · 

(Muito bem; rn.gito bem.) 

O Sr. Octavio Rocha (pa1·a eneam·inhar a votação) ( •) 
- A emenda a que se refere o nobre Deputado federal trata 
de dispensar uma c:xigencia regulamentar para provimento 
de cargos na Estradda de Fet'ro Central do Brasil. Fui obri
gado a ouvir .a administração nesse particular, porque não 
conheço, não sei qual o methodo de provimento para ta~s 
·cargos. ,, 

A adr.ünistração informou-me, em absoluto contraria~ 
mente a dispensa do concurso, declarando que se trata ds ma ... 
terias muito simples, não conviria dispensar uma íormalide.de 
regulamentar numa disposição orçamentaria. 

O .SR. PAULo DE FRoNTIN - Falta de concurso não im
ped,, que a administração os tenha mantido como l?raticantes· 
interinos. que já têm mais de cinco annos de e:xel'ClCio, o que 

. ,jemon;;tra que eUes estão em conüicões de oecupar os car· 
go~. 

' O SR. ·vxc~W'l'E P m .. o.GIBE. - Já pro-varam pela prat_ica a 
~tla compl:'len_cia. 

O SR. -Oc1':AVlO RncHA ~ V. Ex·. comprehende, Sr. Pra
-~i ~f'ntr. quaDt.c- -me ~-~·11~t agradavel concordar com o meu dis.
Lnc·o :nestl·e r awi;u ~;-. PaulQ de Frontin. Mas, em fa,.~e das 
fn f,)rmar.:ões da adwinu;h·a~ão de "Que não é de todo ~· ponto 
c~'m flniente alterar esse assumpto, o r~gulamenta.r, do con
curso, e assim proceder á ·ultima hora em emenda ao or~a-

.. mento, sou obrigado muito a contragosto a manter o parecer 
divergindo do nobre Deputado:: (Muito bem; muito bem.) 

Rejeitada a referida_ .. emenda n. 66, do Senado. 

Ap?rovadas as seguintes emendas do .Senado: 

N. 67 
Onde convier ! 
Fica o Governo autorizado a ceder ao Auda.x Club, com 

sede nesta Capital, uma área. dG t-erreno até 800 metros qua 
drados, -não podendo o mesmo immovel ser transferido ou 
alienado e devendo rexerter ao Patrimonio Nacional. no caso 

· de ser extincto o refetido club. 

{ •) Não foi revisto pelo orador. 

·....:· . .~. 
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N. ôB 
Onda convier: 
Art. Terão passagens gratuitas em todos os tran-

sportes marítimos, fluviaes c terrestres mantidos pela Unirio e, 
por conta desta, nas cmprczas dos mesmos transportes sub-
'9!ciouados por cUa: . 

. a) os funccionarios publi~os, quando em objecLo -doe ser~ 
v1ço; 

b) os membros do Governo c os do Poder Legislativo. 
Votacão da .seguinte crpenda do Senado:. 

N. &9 
Ondo ·convier: 
E' o Governo autorizado a reorganizar a Repartioão de 

Aguas (:} Obras Publicas, dando-lhe o caracter technico que 
lhe compete como departamento de engenharia e sem au
gmento de despezas. 

;O Governo <proviucnciará no sen~ido de· ser lransferido 
para o Departamento Nacional de Sau'Cic Pub-lica o serviço 
das galerias de aguas fluviaes, ftctualmentc a. cargo daquella 
repartição. . 

O S.r. Sampaio Correia (para encam.inha'l" a. -votaçãoi -
Sr .. Presidente, a emenda de que .se trata, encerra a autori2acão 
para reformar uma repartição publiea. 

Peço a atten.ção do nobre relator c da Camara, sobre o 
factoàe que eslo anno, quasi .systematicamenlc, temos negado 
autorização para reforma de repartições em· cau-da. de orça
mento. Acabamos rdc ver o que se passou em relacão á re-
forma. dos Correios. _ . 

O Sn. PIIlES DE CAllVAJ.llo - O que se está passando. 

O SR. SAMPAIO CoRREIA - O que se está. passando. O Senado 
recusou uma autorização para reforma eqt termos .amplos e 
fixou para essa reforma: c fomos nós d~ta Casa, ainda além, 
c apresentamos um projecto em separado. Assim me parece 
que a Camata, para proceder com coherencia, esta mesma Ca
mara que não acceitou a emenda do Senado, mandando refor
mar instituições de ~ensino, deve votar, permitta o nobre re
lator. contra o pareeer da Conuriissáo de l<~inancas, no seio da 
qual fui vencido, neste particular . 

. (Muito bem; mttito bem.) 

O Sr. Paulo de Frontin (paJ•a encaminhrú• a votar;ã{lj ~ 
Sr. Presidente, o ill'ustro leadar da bancada do Districto 

Federal, acaba d~ ·justificar a razão porqe não dá. o seu voto 
favora'\o-el a. esta emenda; c 'Pec.o veuia., a S. Ex. para ainda 
accrescentar uma consideração. · Nos termos em que está re
digida. a· emeuda. é uma censura clara e positiva. a todos 
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aquelles que teem occupado a pasta. de Ministro da Viaçâ~) e 
Obt·as Publicas. . 

V. Ex .. e. a Cania.ra vão ver os termos ·: - «];· o Governo 
autorizado a reorg'anizar a Reparticão de Aguas e Obras 'Pu
blicas, dando-lhe o caracter technico que lhe compete. como 
lf:lepadamenlo .de engenharia. P- sem augmento de d~::ip c~:m . :> 

01·a,. dizer que a organização actual não tem caracter le
chnieo, é uma censura completa áquelles que promulgam o 
R~ulamento vigente. Sou, portanto, obr1gado a pro Lcst~r 
contra os termos da em~nda, que é uma i:njustiça grave, .pra
ticada em relação ao illustre ~inistro, do sovemo do Wen
ceslau Braz, quaJ?tO á ultima reforma, que · está em vigor . 

Por outro .lado, de accõrdo com o que f icou tão })em .es
ta!belecido pelo iHustre Leade1· da bancada do Districto Fe
deral, temos seguido invariavelmente aqui, como norma, não 
eollo'Car reforma. de Regulamentos, na cau-da do orçamento, 

·o .Senado no seu Regimento nãO tem esta disposição pro
hibitiva. Os Senadores teem -permissão par·a fazer o que nós 
Deputados não podemos' porque o Regim_e nto,oão nos permittc. 
Sou .de opirlião q_ue, quan<lo na Commissão de Finanças, ap
.parecessem emendas de tal natureza, essa deveria dar seu pa-

- recer contra. de conformidade com o ·nosso Regimento. e com 
os direitos dos·· Deputados contra direitos que são altribui-dos 
aos Senadores em detrimento nosso . (Muito .bem; apoi(J.(h•s ./ 

O Sr. OctaVio .Rocha (*) . ....:._ Começo recordando a phrase 
à o meu saudoso, amigo, o Sr. !Pinheiro Machado: a posição 
de um Relator é de pisar corações. 

Si eu -consultasse o meu coração concor:daria immediata
nlente com ·as reelama(jões dos meus nobres collegas pelo 

· · Districto Eederal. . . 
10 SR. RAUL BARROso - A questão c de Regimento. 

' O SR. -úCTAVIO RoeRA _; .A questão não tem razão d-e ser 
e vou dizer porque. Fui vot.o vencido na Commissão. ·O Se
n a<lo, .como sabe a Camara, .. polo seu "B.egimcnto faz o que en
tende na Com-missão. Não cabe.· a nós eonf..rolar · o qu.e . faz o 
Senado.· N~ tínhamos que apreciar de meritü no .or~.amento 
da Justi~a e ·votar a assistenc-ia ás criançar; abandonadas, se
gundo o project,o Ale indo... Gnanabara. mc~mn · na cau rla rl0 •)r
çamento da Jmtiça. Aliás ahi não devia figu rar . Mas o pro
blema era de ta:l mae,w.itude e gravida<le que cu julguei sempre:: 
d-e so-lução urgente. E essa era a minha convicção desde 
q'Jando no serviço militnr da t1·oca, pela maclrng-ada, (JL!anrl c/ 
vinha em demanda do quartel, notava crian~a~ 1lormnicto flOl l 
:.\lpr.ndrc!S na~ escadarias c me~mo nas ruas e l!ntão consider·ri 
que qu:mdo fosse apresentada nma medida rlessa natureza 1101 
cauda do.orcament.o eu a votaria mesmo assim sem entrar na 
analyso x:.egimental, .porque a mim não cabe, como niio cabe 

(") Não foi revisto llclo .. orador: 
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i Mosn da Camara, :fi:em á respectiva Commíssão, controlar o 
que o Senado resolveu e que entendeu. 
_ 10 SR. PAl:.J'LO DE FRONTIN - Pe:oo licenca para dizer: fui 
defensor constante de caudas orçamenLarias. Agora o que 
.;estran.ho. que não acho justo. é que o Deputado não pvssa 
1'azer 1-sso e que os membros da outra Casa o façam. 

O SR. OcrAv"'O RocHA- A Camara deve reformar ·o seu 
Regimento . . Já opinei aqui que .emquanto o Senado não tiver 
o seu Regimento identjco ao nosso, -nós tínhamos que apw
sent_ar certas medidas, dentro do orcamento. 

Mas essa medida · é da Commissão de 'Finan-ças do Senado 
e foi julgada nécesl'aria pela administracão para -prover ~.
situação da Repa.rtiçilo de Aguas do Dis-tricto F~ era\. Ten.ho 
n in formar á Camara que a. administração julga est.a rried i-dl3. 
necessaria. Não tenh() dado;:: .no momento para considerai-a 
como tal. _, · · • 

O Sr.. PAtrLO DE FnoNTIN - 'E::sa é nma autorizacão sem 
base. A dos Correios foi re:ieitada. '-com bases e esta vae ser 
approvada sem base. · 

O SR., SAMPAIO CORR~A - E' uma aulorizac~o para re
forma. 

O Sn .. ÓCTAV.I() RoCHA - Nós except.uamos na Commissã() 
de Finanças duàs autorizações para reforma: uma r eferente 
ao ensino. porque se trata:va de uma autorízacão muito ampla 
e o assumpto era muito perigoso . ....-Mas esta :-utorização ~ de 
servjco restricto e refere- se á Repartição de Aguas do Dis
tricto Federal. Acredito que o ~overilo attenderá ás neeessi
(l~des do sr.rviço desde que a Camara me dê a honra. de me 
acompanhar -no pat·ecer que elaborei, · dando o seu voto fa
voravel. 

Approvada a referida emenda n . 69. do Senado. 
O S:r. Mauricio de Lacerda ( •) - Sr. Presidente, pe

'dirin n Y. E:\'. que me infnrmas~c n qur. õiz n cmenrla. uma 
\'I'Z qui' ni.i'o ha imprC.s~o. 

O Sr . Presidente - R' a r'IP n. <i!l. Que manda rP.orgn
ni7.nr a Hrpai'Lic,ão dr ·A~na~ flf'l Difit.r·irln Fr.rkral. ifnnrll ,-lhr 
o e-araet.cJ' te0hnico QUP lhr. r.nmp~>LP. nn riepnrt~mento da en
,gnnhat·in. ~.rm ~ugmr.nto rl r1 fle~;pezn. 

O Sn. l\TAURICIO DE L :\CERDA .- Agora fica a Camara sa
bendo o Que yae votar na emenda.- QA'lle aliás não sabia. 

:Approvadas as segt1intes emendas do Senado: 
N. 70 

Onde convier : 
:Art. Contim~a em ·vigor o art.. Si da lei n. 3.99i, de 

'3 de janeiro de i920, que revigorou o art. 74, n. ·.t, d>a lei 
. '" . 

!{•) Este discursr) não foi revisto -pelo orador. 
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n. 3.272, de 6 de janeiro àe 1917, relativo á celebração de 
contra-ctos de alugueis de casas e conduc!.ião de malas -dos 
Correios .por tres annos. 

N. 7i 

Art. Continúa em vigor, a disposição <lo art. 69 da. 
lei n. 2.842, de 3 de- janeitP de 1914, a qual determina que 
as sobras dos creditos -destinados a vencimentos fixos dos 
funccionarios postaes, poderão s.er applicadas nos "Pagamen
tos dos auxiliares admittidos para supprirem as faltas dos 
empregados afastados do serviço, por !í<Jencas e outros mo-
tivos. , 

~ 

N. 72 
convier: "· Onde 

'Art. 
a Caxias 

,. como foi 

A quantia estabelecida para, a E. F. S. Luiz 
é de dois mil contos de réis e não de mil contos, 
publicada no Diario do Congresso. 

N. 73 
Onde ~onvier; 

Art. Fica o- Governô autorizado a contrnctar· .com 
, quem maiores vantagens offerecer o, serviçQ de navega~!io 
fluvial de Matto Grosso. podendo para esse :fim subvencionar 
a companhia que se encarregar do mesmo serviço por. meio 
de um auxilio, que poderá ser global ou parcial, pelo preco 
estipula·d:o para cada viagem, não excedendo no primeiro caso 
de 300:00<1$ aunuaes e no segundo de 30:000$, por viagem 
redonda de Montevidéo a Corumbá e de 10:000$ de Corumbá 
a Cuyabá. 

Par~J.gro.pho uni co. Para os effeitos desta autorização, o 
Governo entrará em accôrdo com a 'Companhia. ccssionaria 
no sentido da mesma l)O~r utilizar-se do material do Lloy<l, 
mediánte compensaoões que serão reguladas, no respectivo 
contracto, do qual tambem eonstallá D numero de viagens pre
cisas para normalizar o curso daquella navegação, prin<eipa!~ 
mente no trecho de Corumbá a Cuyabá. . 

N. 74 
Onde convier ; 

, Art. Continúa em' vigor o art. 53t n. 5, da lei n. 3. ,99i, 
de 5 de janeiro de t920. 
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N. 75 
Onde -convier: 

· Fica o Governo autorizado a despender a quantia de 
30 :000$ para a construcção da linha telegraphica d·e Urus
sanga a Nova Veneza, por Cocal c Crissiuma, do Estado de 
Santa Catharina. -

Rejeitada a seguinte emenda do Senado: 

.Onde convim·: 
N. 7ô 

Art. Fica o Governo autorizado a conceder passagem 
de 1 • classe, para qualquer ponto do paiz, aos alumnos e as
pirantes no magistcrio do Instituto Benjamin Constant, no 
Lloyd Brasileiro e nas estradas de ferro administra,das pelo 
Governo. 

Approvadns as seguintes emendas d<l Senado: 

Onde, convier: 
Art. J!,ica o Governo autorizado a despendsr até a 

quantia de 80 :000$ . para construcç[O de uma linha telagra
phica, que, partindo da f6z do Iguassú ou Catandubas, vá ter
nunar em Porto Mendes, situad-o á margem esqur::rda do· rio 
Pflr::má, obaixo das Set.e Quedas, no· Estado do Paraná. 

N. 78 
Onde convier: 

' . \ 

·Art. Fica o Governo aut(}rizado a contractar com a· Com-. 
panhia de Navega(jão do Rio Parnahyba (Piauhy), desde que·· 
finde o actuai contracto, ou com quem maiores vantagens of
ferecer, o Fervü;o de navegação daquelle rio, pelo tempo que 
julgar cr•nvrmente, servindo de base para o novn con·tracto 
o ~ystcma rtc . !:ubvenç.ão. que poderá ser P.n~lnhada. como 
actualmente, ou parcclladamente, pelo preço estipul~du para 
a mHha nnve:.:·nd!l. dr ~~ c-r(·rddo com as nartes c~m' ~~~~t·' · ·t_,~s: 
ficando em aualqúer caso rcsalvadn a obrir:r-r.~- rir c:n '" : 
o numcró de viagens fl'itac: pela companhia. que ~cr1 'n·Tl
b~n. d1reitt) au pa;.:am,~ntc· da mesma quota pelas vi>\:~.1:1.:; ·we 
excederem ás do c:onlracto c tlll(' sejam justificad:l.s r•~ i~ I•!'!-
ce;ssidade elo E!erviço P•ibE(:o. 

Rejeitadas :1~ segnintPs r>r:tf•ndtas d~ Semid" 

N. 79 -
·Onde convier: 
(tA diaria dos praticanles-confercnt.es ~>. prntir-ante-r:rJ·t • 

duetores será igual á dos praticantes machinistas c prahcan
tes-telegraphistas, na Central do Brasil, isto é, de 7$00~~. 
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N. 80 
Onde convier: . 

Art. Os bagageiros da Estrada de Ferro Central drBrasil 
pa~arão a ter a: denominação de fieis e·. a perceber o~ venci
ma.ntes· seguintes: QS de 3'" classe, 3 ;000$ annuaes·; os de 
2", 3:600$ e os de 4*, ~:800$000. · 

N:· Si 
Onde convier: 
Ar L. Os bagageiros da Estrada d>e Ferro Centrai cio 

Brasil v.assam a ter a denominação de <~:fieis de trem». 

Onde convier: 
N. 82 

Fica restabelecido para todos os effeitos, e igualado aos 
demais deposit.os geraes da.Estrada de Ferro Central rlo Bra
sil. o de-posito geral da ga divisão da mesma est-rada, passando 
a ter n. denominação de encarregado d~ deposito geral o cargo 
a~.tual ele nrmazenista e de ajudante o actuál au:.<dliar, com o.-; 
mesmos vencimentos e vantagens asseguradas aos funcciona
rios dessas categorias •. 

, N. 83 
• Onde oi:mvier: 

'Art. Ficam e}:tensivas ao" sub-chefe do MovilÍlento o 
ao. sub-ch:efe do .Telegrapho- e da I!luminacão -da Estrada d'O 

c:. Ferro_ Central do Br~sil a,. vantagem constante do art. f8~: do. 
regülamento que ba~xou com o der;reto n. 13.19'40, de 2:J de 
dezembro de 191'9. 

Ónde convier: 
N. 84 

Art. Terão passagemi gratuitas nos ·Cll:rros de snr;und:~ 
classe rla Esl.rada de Ferro Central do Brasil, noe; tr·cns d1b 
suburbios; os carteiros e estafetas <los Correios c Télegra.pllo~, 
-e cot:reios {i{)s Ministros. quando em serviço • 

"> Onde convier: 
N •. 8:S 

ArL. '0 Governo fica antori1.n.do n. encampat' n. línlHt 
ferrea quc,.,.ac da est.acão de Lng('S, no. Estrada. de Thrr<l C~n
lra1 do Brttsil, á estncão de Fonf.es, incorpornnuo.:.n a cssr. 
proprio nacional. Na rneampacrc.o, que será feita· pelo pt'<:l:•·, 
quo fOr iulgndo mais convcnicn~e. poderá despencl~r até se•s
CC!ntos càl!.tos d~ réis, abrindo para; is~o 9 neeessa~io eredi~o. 
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~'pprova.da a seguinte emenda d() Senado 
N., 86 

accrescente-se onde convier: 

2!7 

Art; Ficà · o Governo autorizado a prolongar a linha 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, da estação de Mata
douro á praia de Sepetiba. 

Rejeitada a seguinte emenda do Senado: 

Onde convier: 
N. 87 

Ficam os · a:rchivistas da Estrada de Ferro Central do Bra-
·sil com os vencimentos annuaes de 4 :800$, sem prejuízo do \ 
abono provisorio que reeebem adualmente; 

· N. 88 
Onde convier: 
Ficam dispensados das exi-gencias regulamentares para o 

fim. de serem nomeados auxiliares de escripta da Estrada de 
~erro Central do Brasil os actuaes· escreventes daquella es
trada que tiverem mais de 10 annos de serviço nn. mesma re
partição e contarem mais de cinco annos d•e effectivo exerci
cio no cargo d~ escrevente. · 

N •. 89 
Onde convier: 
Os membros da Associação Brasileira de !~prensa, me

diante· requisição · desta, quando viajando nas Estradas d~ 
Ferro Oeste de Minas e Therezopoiis, nos vapores do Lioyd 
Brasileiro ou nas companhias de transporte. que gosem de 
'subvenções of:!iciaes, . .terão as mesmas vanta-gens que lhes 
são concedid<as actualmente na Estrada de F.erro Central do 
Brasil. 

N .. 90 
Onde convier: 
Ficam extensivas d'ora avante. aos funecionarios da Se

cretaria de Estado da Viação e Obras Publicas .e da Repar
tição de Aguas · e Obras 'Publicas, as :vantagens das gratifica
ções addicionaes de que ,j:á. gosam os funccionarios de outras 
repa:r:tições do mesmo ministerio. · 

N. 9:1 
Onde . eonvie~: 
:Aos funccii:marios 'de contabilidade .. que tenham a seu 

cargo e..<:eripturaçüo por partidas dobra.das fica o Governo 
n.utoriz'a.do a conceder, desde o inicio da respectiva organi
zação, a gratificação a que se refere o decreto n. 13.746, de 
3 de setembro de 191.9. ora applicado em f.odas as reparti
cões pagadoras e arrecadadoras da União. 
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Onde convier: 
N. 92 

Serão considerados privativos ·da Agencia dos Corerios 
e Estação Telegraphica do Senado Federal e Camara dos 
Deputa~as, os carteiros e ·· estafetas que actualniente' nellas 
servem, emquanto bem servirem, a juizo das respectivas Me
sas das duas Casas do Congresso Nacional. 

Approvadas as seguintes · emendas do Senado: 

N. 93 
Onde convier: 

. 'Pica o Governo autorizado a despender a importancia de 
· · 300 :000$, para a execução de obras de defesa da cid•ade de 

Belmonte c culturas margüiaes do rio Je<ruitinhonha e seus 
affluentes, no Estado da Bahia, e a empregar igual quantia 
para iniciar as obras de desobstrucção do Rio Grande. desde 
a. ponte de Jaguarão até a fóz do Parnahyba com os Estados 
~ .Minas Geraes, :podendo entrar em accõrdo com os Es·tados. 
interessados, com o fim. de conseguir dos· mesmos contribui
ções pecuniarias que facilitem o desenvolvimento das referi~ 
das obras. · 

Onde convier: 
N. 94 

Art.. ~Fixa em 3:600$ annuacs, ' os .vencimentos dos 
continuas da RepartJção Geral dos Telegraphos • 
· Os continuos da Repartição Geral dos Telegraphos pas
sarão a per-ceb..er os vencimentos annuaes de 3:600$, sem di
reito ao abono da. gratifi~ação · provisoria. 

Fica o Poder Executivo autorizado a abri~ os necessarios 
' creditas . . ' 

N. 95 
Onde eonvier: 
Art. O GOverno fica autorizado a construir linha tc-

legràphica. ligando as cidades de Affonso Claudio. Alegre e 
as Villas do Rio Pardo c de Riacho, no Estado do Espírito 

.·santo, á :rêde do Telegrapho Nacional, aproveitando nesse 
serviço o materíal existente no districto da(Juelle Estado. 

N. 96 
Onde convier: 
O porteiro. o a.,iudantc do porteiro, correios, continuas {\ 

serventes da Secretaria de Estado dos Negocios d3. Viaçii.o n 
Obras Publi-ca~. terão os seus •·cnciment.os cqulparo.dos aos de 
igual classe . da Secretaria do Senado Federal. devendo ser 
augment.ada a rubrica pessoal, na verba 1•, da importamia 
necessaria para tornar effectivo o .referido augmento. 
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N. 97 

Aecr.csccnte-sc onde convier; 
ArL. Fica o Governo autorizado a estabelecer em 

anuas de S. Low·enço, Est!lldo de Minas Geraes, uma estação 
do Telegrapho Nacional, dotando-a do neccssario ao seu re
gular. funccio~amento, e abrin-do os credites que para ta~ fo
rem necessarws. 

N. 98 

, Art. Fica. o Governo autorizado :l eontrac!.'l.r, mediante 
concurrcncia publica, e de accôrdo com a lei n. 1.7-í6, de 13 
de outubi'O de 186{): e outras em vigor, os melhoramentos do 
porto de Cananéa, no Estado de :S. Paulo, e a construc~;ã.o de 
docas e diques de alvenaria e cantaria, ou· de madeira, para 
carga e descarga de mercadorias de importação e exportação, 
o de· uma zona franca~ e bem assim a construcção a ser le-· 
vada á conta de capital da empreza, de edificios para alfan
dega, correios e telegrruphos nacionaes e arma-zens para 1c!ar
rantaoem. de mercadorias, dando-se preferencia -em igual
dade de condicões a emprezas organizadas se-gundo as leis br&· 
sileiras, r.om séde no Brasil. 

Rejeitada a seguint-e emenda do Senado.:-

N. 99 
, Onde convier: 

ArL · São equiparados, pal'a iodos os effeitos, os ser
ventes da RepartiÇão Geral dos ·relegraphos aos da Sec-retaria 
de Estado da Viação c Obras Publiea'S. 

Approvadas as seguintes emendas do Senado: 

N. 100 
Onde convier: 
Fica o Gow!rno autoJ•izado a mandnr proceder aos es

tudos ncecssarios para ·wnsLrucção d·e um ramal da Estrada. 
de Ferro de Timbó a Propriá que, par~indo da estação de 
Salgado, y~ ter á cidade de Annopolis, no município de Simão 
Dias, · 

N. 101 
Onde oonvior ~ 
Fica o Governo autorizado a mandar proseguir nos tra

balhos do melhoramento do porto e barra de Aracajtí, a.pro~ 
veitando os ostud,os já feitos em face õe novos estudos. 

N. 102 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a mandar, na vigencia desta 

lei, ligar, com linhas telegraphícas, as cidades de Itabaiana á 
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Villa de Campo do Brito, e ~e Villa Nova a Villa Pacatuba, 
no Estado de Sergipe. _ 

Onde convier: 
. N. 103 

Art. Fica o Governo autorizado a entregar ao Estado 
de :Minas Geraes o servico de navegação dô . rio S. Fra.ncisco, 
constante do contracto celebrado com o engenheiro -Octavio 
Barbosa Carneiro e por este transferido á Companhia Indus
tria. e Viação de Pirapora e cu.ia. extinccão foi declar ada por 
aviso de 26 de julho de 1919. do Ministerio da Viacão. 

§ Lo Os onús, para o Governo Fe-deral, não excederão 
·aos do alludido contracto. . 

§ 2.0 Para todos os effeitos, será o serviço de navegação 
· feito pelo Estado de Minas Geraes equiparado aos da Em
preza de Navegação do rio 'S. Franeisco. inclusive -a subven-

. ção federal por milha navegada. · 
· § 3.° F eita a entrega do serviço, o Governo do Estaq'O de 

l\f inas Geraes entrará.. na posse do material fluctuante que. lhe 
for ne.c&ssario e das installaçõéS, indemnizando as despezas 
cffe.c.tuadas pelo Governo Federal por pagamento directo ou 
por encontro de conlas ·com a subvenção-por milha navêgada. 

§ ~.0 ·o Governo abririt os necMsarios creditas .pare-- exe
cuoão desta autorização . . ' 

N. 104 
Onde . eonvi~r: 
Art. Fica o G;~ernri autorizado a conceder transporte 

gratuito pelas estradas- d'e ferro, emprezas de navegação e o ·t ·
tras de transporte. a animaes vivos ou mortos (principalmente 
-cobras e escorpiões) e os respectivos envolucro·s, destinad .1s 
ao Instituto OSwaldo Cruz. nesta Cápital. ao seu filial e n 
Bello Horizonte e seus congeneres. nos demais Estados, inde
pendente de requisição escripta, ficando isento de pagamento 
da armazenagens, certifi-càdos. 
. § O Governo providenciará" no sentido de obter o mes-

mo favor das emprezas de transportes ferro-viarios, maríti
mos e fluviaes, qu·er part.iculares, quer as que gozem de fn.-
vores da União. . . . 

Rejeitada a seguinte emenda do Senado: 

- N. i05 
.Onde· cOD.vier: 
·_.!\rf. Coin a reforma dos Correios ficam providos effe-

ctivamente nos. ·logares. de ·carteiros os actuaes carteiros in te
-rinos, que ~ontarn dez annos . de serviços na repartição •. 

• .. J • :: .. 
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'Apprpvada a . ~eguinte emenda do Senado: 

N·. f06 
Onde convier : 

. :Art.. Fica '? Governo autorizado a despender n té a quan
tla. de vmte e cmco contos (25 :000$) . com a construcoão de 
um ramal telegraphico da cic4tde .oo Vianna até ,á villa da Yi
ctoria tlo. Baixo Mearim, no. Estado do Maranhão, conforme os 
estudos já. realizados pela chefia do districto telegrapl1ico 
nesse Estado. · · 

. Votação da seguinte emenda do Senado : 

. N. 107 
Onde convier : 

·Fica o Governo autorizado a contraetar, medidanle eon
currencia, o sei'viço de navegacâo entre a cidade de S .• Ma
theus e os pqrios de Conceição da Barra, Rcgencia, Santa Cruz, 
Victoria, Guarapary, Benen:mte, P iuma e Jtapemirim. nn Es
f.ado . do E sp iritO<iSanto. obrigando-se o concessionario a faz er 
pelo · menos ·quatro viagens por mez enke aquelles portos, 
transportando cargas e passageiros, de accôrdo com as tabel
las <ie preços approvadas pelo Governo e .r ecebendo para este 
fim a subvenção l.lc tre.s con~os de réis por viagem redonda . 

. O Sr. Heitor . de Sou:4a Cnant (:nc:ami.r~hor a vota~_ 
ção.) - ~r. Presidente, a emendâ' n. iOi consigna uma pro·
videncia utilíssima para o Estado que t~mho a homa de re
presentar n·esta Casa, autorizando o Governo a conf.J·aclar. me
diante subvencão, o serviço de navegação en1 \·arios port'os do 
Espírito ·Santo. 

Esl!m ct!J·I.o de quo á Gommissão ·ur. Finanl}a::. ap ttpinar· 
contra essa emenda não , attentou bem para os fundamentos 
que a justificam. · 

I< aço um appcllo ao honrado relator e esper:o ·cru c S. Ex. 
modifique o seu pm·ccér no sentido .de ser e lia appr•JVatla . 
. (Muito bem. ) · 

O Sr. Octavio Rocha {pda ·o·rdf:lll \ - ~ .. . l'r·:·,.;id'.' Ji !.e, 
tratandú-se de uma auloriza•;ão pat·a. suhyenciou:l!' unta com
panhia el e naYcga~.ão que sin·a aos porto:; do Est.~dn do Espi
rilo Santo, modifico o m!:u voto no sentü:ln do pcd1do do nobrG 
Depu lado. 

:\-ppr'lo\·ada a rcff.•t·io!a •}lllCnua n. 10i do) ~~~11ar1u; 

ltcjci lada:; as .S(!e:uiÚLcs enJcuda!' do Bcnao:lo: 

·, N. iOS 
Oudt: eunvíer; 
ArL . O Gnvcr·uo coul.r·aclal'tt cor•l qunm mais van!n~ens ., 

offcrcecr. c uas condicúes c t·cgimou declinados na lei n. 1.126, 
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de i 5 de dezembro de 1903, a construcção de uma estrada do 
i'erro de bitola de um metro que, partindo da cidade de Vi
ctoria e passando pelas eidades de Serl'a, Santa Cruz e S .. Ma, ... 
theus no Estado do Espirito Santo, vá se entroncar com a 
E~trada de Ferro Bahia e :Minas, no ponto mais conveniente. 

Approvada a seguinte . emenda do Senau·o: 

N. ~09 

Onde convier: 
Fica. o Governo aufQrizado a fomentat• a navegação inle· 

rior do Brasil, especialmente para ex-pansã() dos productos 
· que possam ser transportados na parte navegavel do Ara

guaya c ter escoadouro pelos rios dos Estados limitrophes 
que mai~ se approxii'nem de seu curso, aproveitando os estu
dos já feitos, as medicões arehivadas, abrindo mesmo, se pre
ciso for, os I}ecessarios credi_tos. 

Approvada a seguinte emenda do, .senaeo: 

.· N. 11.0 
Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a construir as ..Jinhas telegra

.'Phicas qu~ liguem Maragogy á cidade de Leop'õldma e Pene
do a Porto Real do Collegio e a S. Braz, no Esta® de Ala-

. gOas. · 

Rejeitadas as· seguintes emendas d~ Senado: 

N. lH ' 

Onde convier: 
Os vencimentos. da agcnle c da- ajudante da agencia dos 

Correios do largo de Santa Rita, nesta Capital, serão os mes
mos fixados para a agente e as ajudantes da da Avenida Rio 
.Branco • - · , 

Approvadas as seguintes emendas do Scna.do: 

N, :112 

Onde convier: .. 
M~ntenha:.se ~ n. XXII, do art. 53, da lei n. 3.991, de 5 

de janeiro de 1920 (acLual orçamento da _despesa. para o Mi
nisterio da Viaç!o) '"~ 
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N. 113 
Onde convier: , 

Art. O Podt!t' Executl\'O fica autorizado a mandat• 
construir por adminisf.ração, ou a contt·actar com a Thc Grea~ 
Wcstern nos termo::; e condiç"ões do contra.cto quo mantém com 
a União :precedendo concurrencia publica on com quem maiores , 
vantagens offcreceL·, o prolongamento da Estrada de Ferro de· 
Paulo Affonso ou a um ramal, ou como technicamentc fõr mais 
conveniente, qu-e partindo da cidade de Piranhas, vá entroncar
se, passanuo por Sant'Anna do Ipanema, em Palmeira dos 
Indios, estação terminal da (}reat Western. · 

Rejeitadas as seguintes emendas do Seuado: 

N. 114 
Onr!c convi c!': 
Art.. · Em todas as reformas de repartições autorizadas 

pela presettte lei, ficam resalvado..s os direitos a<lquiridos pelos 
resp~ctivos funccionarios não só quanto aos vencimentos, como 
em relação ás promoções e aposentadorias. 

N. 1.15' 
Onde conviet: 
Art. Fica o Gov"rno autorizado a rev~r as concessões 

e contraetos f-eitos a companhias ou emprezas siderurgicasJ 
sem augmento de despeza ou de responsabilidade do Thesouro 
Nacional. 

N. HG 

Onde convier: 
1 Art. Aos funccionarios. das estradas de ferro encam-

padas pe1a União que contarem, na data da encampação mais 
dQ 20 annos de serviço · activo, ser-lhes-á esse tempo addioio 4 

nado ao do serviço publico federal, para. todos os effeitos. 
Approvadas as seguintes emendas do Scnad~; 

f 
N. H7 

Onde convier: 
Art. Fica extensiva aos funccionarios dos 'l'elegr-apbos 

n disposição do art. 69 da lei n. 2.842, de 3 de janeiro d-e 1914, 
mandada revigorar no presente orçamento, a qual ·determina 
que as sobras dos creditos destinados a vencimentos . fixos dos 
funccionarios postaes poderão s-er applicadas nos pagamentos 
dos au:oriliare!> admitidos para supprtrem as faltas dos empre
gados afasta-dos do serviço por lic~çaa ou por outros motives. 
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At-iN.-\!ES DA- 4-MAR.\ 

N. HS 
Aecrc!Ocmüe-sc onde conviel': 

_E' re\'igorudo ·o ad.. 53,· n. VII, da lei n. 3. 991, de 5 de 
jau-eil·o de ·1920, que assim dispõe: 

A entrar em accôrdo. com os '~governos dos Estae!os e com 
as companhias que destes tenham concessões de estradas de 
ferro, pal'a o fim de incorporar estas linhas ás linhas fatler<~.~s, 
e:"tallelect~ndo as eondic.:õcs, o~ direit.os e .inf<>J'l'Sf'P~ da União 
e dos Estados, realizando as ligagõe.s -e os pl'olongamentos ne
cessarios e fazendo o arrendamento das mesmas rêdes assim 
formadas, podendo pa:ra. esse fim abri:r <JS necessario.s creditas., 

H.e,ieitadas as .seguinLes emendas do S-crmdo: ,_ 
N.-119 • Bude convier: . 

Ficarn extensivas, de ora avante ~o pessoa! da Secretari;t 
Je .Estado da Via~ão e Ob-ras Publicas, da Repa1·tição de Aguas 
e Obras Publieas, da Iuspectoria Federal de Portos, llios c 
Canaes e reparlições a ella annexas, · a.s vantagens das gratifi
.caÇões ad(licionaes de que já gosam os funccionarios de outras 
·repartições do· mesmo ministerio. 

N. 120 
Onde convier: 
Fica revigorado o n .. XXXIX, do al't. 53; da lei n. 3-.991, 

de 5 de janeiro de :1920, que as~im dispõe: · 
. . · A adquirir, adoptar ou construir- predios para Correios e 
Telegraphos, nas capitaes dos Estaqos, onde isso fôr nccessario, 
abrindo par esse fim .os necessarios creditos. 

.... -
N. :12:1 

Onde convier: . 
Art. Fica o Governo autorizarlo a ahriJ· o credito nc-

ccssario, até a importancia de 3. 500:000$. para a.t~ender, no 
e:x:ercicio de 1~21, ao pagamento das gr·atifica~ões at.ldicionacs 
devidas aos actuaes· funccionarios publicas, civls e administra-
tivos, do Ministerio da Yiáção e Obras J>ublicas. · 

N~.-122 

Accrescente-se ao art., ao, onde convier: 
A reorganizar os serviço~ dos Correios, obedecendo ás se-

guintes bases: · 
a) desenvolver alg~ns. serviços. pos_taes, especi~lmente os 

colis-postau:!J, que prec1sam ser oonvementementa mstallados, 
não só ne.s~ Capital, como nas administrações dos Correios noz 
Estados, onde fõr possível tornar effeetiva esta medida de eyi
dent~ vantagem para o publico consumidor; .. ., 

~\ 
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u) crear serviços novos que se fazem nccQssarios parâ a 
segurança e desenvolvin~ento das relações postaes no paiz, in
ternas e -e-x.ternas, organizando igualmente o serviço de inspeccão 
perman~nte para todas as repartições postaes do paiz; · 

c) mstallar officiítas adequadas para. produ~ção . de mo
delos ·e outros artigos que sejam indispensaveis ao consumo 
Ol'dinario dos Cnrreios; 

d ) estabelecei' medidas favoraveis aos respectivos fune
cíonarios, visando principalmente o pessoal ·subalterno ~ pr·o
Yidenciando sobre "l'!ma cfficícntc t·eot·gani:.:alfuO dos qu:ldros 
ela directoria, das admini.5trações e agencias, Pespeitados os di
r eitos aaqniri(!os pelo P.essoal das mesma.s repa~·Uçôc>~ ; 

e-) elevar ú. administrações de !1• classe as actuaes sub
adm!niskações (Companhia. Ui~mantina, Ub1!1'aba ~~ Hibt.!irão 
Preto); · 

f) crcat' o se~:viço postal para encommendas, que será fa-
cultativo; ; · 

o ) organizar o s-erviço de transportes aereos, quando fôr 
possível; _ 

h") :detcnninar que ,os lagares de director geral e de admi
nistradores serão preenchidos pela livre escolha do Governo ~ 
que us demail> cargos serão providos effectivam ente por em
pregados dos quadros, na fórma do actual. regulamento; 

i) clelerminar que as remoções a pedidv sú se darão para 
Jogares equivalentes em hierarchia e vencimentos ás .que se 
fizerem .por conveniencia dQ se1-viço deverão ser igualmente 
para Jogares equivalentes ou supel'iores; mas nunca de venci-
mentos ·inferiores; · -

i ) manter as disposições regulamentares referentes a. 
:mbstituições; 

k} para··o -effeiLo <testa autorização o Governo poderá 
elevar de 6.000:000~ a verba 2" -do orçamento de 1921; 

1) os func.cionarios dos correios perceberão a partir da 
uata do decreto de reorganizacão os vencimentos constantes da. 
t.aooila annexa,- a qual poderá ser alterada na. parte relativa á 
organização dos quadros, de accõrào com a reforma adaptada 
pelo Governo em cumprimento da presente lei. 

Tabclla. n que se refere a lettl'a f : 

'1'.\B.ELLA OE VEXC.I~[I::t'TOS 

D·irecto1·ia Ge·••at do$ Co1·rcim: 

t director ~;er~l a • •...•. • • 
3 sub-directores a ..•..... . 
1 .c;ecretario da sub-ciirccto-

ria do- Tra:reso ....... . 
thesoureiro, inclusive, 800S 

para quebras ... ... .. . 
1 almoxarife a , .... .. . 

C. - Vol. Xfi. 

30:000~000 
18:000$000 

13:200$000 

12:800$000 
i2:000,ooo 

BO:U00$000 . 
54: 000$000 

:13::?00$00(} 

12:800$000 
12:000$000 

il 
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-iJ chefes de secção a ......• 
4Q :primeiros officiaes ·.a. .•••. 
60 segundos officiaes ia ..... . 

120 terceiros dfficiaes a ..... . 
336 quartos offi~i.aes a; .....• 
iSO. ~martuen-ses a ... ~ ...... . 
190 auxiliares de amanuenses a 

1 claviculario ............. . 
i ajuda~te de almoxarife a 
i cartograp'ho a .......... . 

15 fieis de t• classe, inclusive· 
500$ para quebras ... 

6 thesoureiros de succursa.I, 
inclusive 5'00$ · para 
quebras .•............ 

i electrooista chetfe a ..... . 
1 :porteiro a.·~ ............. . 

f9. fieis de 2• classe, inclusive 
· 5()0$ para quebras ... 

5 fieis de thesouteiro de 
succursal-. inclusive 
'50ô.$ · para quebras: .. 

8 ajudantes de·· portefro ·a .. . 
150 carteiros de 1•' classe a ... . 
250 carteiros i! -é 2"· erâise a .. . 
26-i cái'Leiros de 3". classe a .. . 
~3'4 :J:UX.iliare~ d,a ca:rtéiros a .. 
· 5 aU±tliares de alino:x:arif e a 
1 il.iudante de electriC"ista â 
·~ y.Qrr~e~ro me~str~ a ....... . 
~ correelrQs a ............ . 

2t) contínuos :a ••.•..••..•. , .. 
3 iu.l::Hiaréà de ·electricista. 

·de' 1" classe a: . ·. ~ ... , ; ·. 
7 au.Xiliare:S de etectr-icista 

' . '. · qe· 2~ ~Iasse ·a: ....... 
· 12 serventes d·e'"i• ·classe a.; 

95 serv.entes dê 2 .. clâssê â .. 
6 agentes embarcados a .... 
2 mestres de lancha a ....• 

·' 

2 ma~Chinistas a ........... . 
3 foguistas a. •..••.•..•••••• 
7 marinheiros ~ . .., .........• 

,. 

12:000$000 
9:600$000 
7:2Q0$000 

. 6:000$900. 
·i ;800$000 
3:600$00·0 
3;-Q00$000 
.9:600$000 
9:600$000 

. 7 :2'Ü'0$000 
9;;.· 

6:500$000 

' ·· 

6:5/(J0$000 
6 :·600$000 
6.:000$00.0 

5-:300$000 

f~g~~gg.g 
4 :80()$'000 
4:200$000" 
3:600$000 
2:4G0$000 
4:Sô0$000 
4:200$660 
3:600$000 
3:060i$Ú:.ÔO 
~:600$00~ 

3:000~,000 

2:400$00(} 
2:400$0{)0 
i :SO'ô$000 
3:600$00(} 
4:320$000 
4:320$000 
2:28U$QOO 
2:520$000 

168:000$000 
384:000$000 
432 ;OOll$00'0 
720:000$000 

. L 612':000$000 
540:000${)00 
570:000$000 

9:600$~00 
9:600$000 
7:200$000 

9:7 :5Ô0$0()10 

39:000$000 
6:600$000 
6:000$000 

100:700~001(} 

3:!:800$000 
14:400$000 

'7'20:000$Q00 
i.05o:000$000 

743:400$0'Ü0 
32;1 :600$000 
.2.4:000$000 

4:200$Ó00 
3:600$000 
ô: 12.Q$~0.0 

9G:000$000 

9:000$000 

.16 :800$000 
268:000$000 

. !11.:000$000 
21:600$000 
8:64.0$000 
8:640$().()0 
ô:840$000 

17 :641()$000 

8.344:280$000 

AdministraÇão dos Correios de S. Pàulo 
{ ,administrador . , .......•. ~· ...... ~ ·. :. . f5: OM$000 
1 íijuôante do administrador............. i2 :000$000 
1 contador ..... ~. , • .. . . .. • • • .. . . . .. . · !O :~oo.woo 

· ' 
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-i tbesoureiro, inaiusive 600$ para quebras 
. 4 chefes de secção a 9:000$ . ..... ..... . 
1 O. primeiros officiaes ' a ·7 :200$ ...•...... 
3Q se_gurtdos officiaes a 6:00$ .. . ......... . 
~0. terceiros officiaes a 4 :800$ .... ..... . . 

1:00 quartos officiaes a 4 :200$ . . •.. ....... 
112 amanuenses a 3:600$ .•....... •. ....... 

46 auxiliares de amanuenses a .2 :4 00$ ..... 
1 almoxarife . . .... ... .• ..... . ... .. ... 

i4 fieis de thesoureiro a 5:300$, inclusivo 
· 100$ para quebras .. .- ........ .. .. . 

1 porteiro . . .. · ........ .•. . ... .... .. .. 
i ajudante de porteiro . .. ..... .. ....... . 

45 cart_eiros de 1• classe a 4:200$ ....... . 
70 carteiros de 2• classe a 3 :QOM . . ... , .. 
{)5 carteiros de 3• classe a 3':000$ ....... . 
80 alUiliares de carteiros a 2 :O-DO$ •••••••• 

2 contínuos a 2:4100$ ... .. ............ .. 
3f serventes de 1• classe a 2:200$ . . . ... . 
35 serventes de· 2• classe a .1 :800$ .. ... .. . 

731 

10:8003000 
38:400$800 
72:000$000 

f80 :000$00.0 
384:000$000 
·l20 :000$000 
403:200$000 
110:400$000 

"i :~0()$000 

74:200$000 
5 : .; 008000-
/1:200$000 

189:000$000 
252:000$000 
195:000$000 
160:000$000 

·4·:80MOOO 
68:200$000 
63:000$000 

2 .679:600$000 

Administração dos Correios do Amazonas 

Primeira classe 
1 administrador . . ........ , .......... . 
1 contador . . .•..•.•.. .• ...••...•..... 
1 thesoureiro, inclusive 600$ para quobras 
2 ·chefes de secção a 8 :200$ . .. .•....•..• 
3 1°' officiaes a 6:800$ .............. .. 
5 2°' officiaes a 5:600$ ....... ... .. ... . 

10 3o• officiae_s a 4':600$· ... ........... .. 
20 4u officiaes a 3:600$ .............. .. 
10 arnanuenses a 3:000$ ..•..•...... . .... 

1 porteiro . . .. -: . .. . . .• . •.....•....... 
2 fieis de thesoureiro, a 4 :900~. inclusive 

100$ para quebras ............ . . . 
15 carteiros -de i • classe a 3 :600$ ... , .•..• 

6 ca:rteiros de 2' classe a 3 : oooe ...•. .. •• 
2 continuos a 2 ;200$ .•........... • .•.•• 
4 serventes de 1' cllisse a 2 :000$ ....... . 
2 serventes de 24 classe a 1 :00081 . . ... . . . 

85 

13:800$000 
9:600$000 
9;300$000 

16 :-i00$000 
20:400SOOO 
28:000$QOO 
46:000$000 
72:000$000 
30:000$000 

5:200$000 

9:800$000 
;54:000$000 
iS :000$000 
4:400$000 
8:000$000 
3:200$000 

348 :600$000 

Administração do$ Correio,, do E6tatk> d4 Bahia 
i 'administrador ....•...• · ...... ... . ,. . . . . . 13:800$000 
{ contador .•..•. •.• ••.••••. ' • . .• ' .. • • ' 9 :600$000 
í thesoureiro, ioolusive 600$, para quebras.. 9 :~1000 
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3 chefes de secção a 8 :2008 .•.• : ••.. . . :-.· -
5 te• officiaes a 6 :800$ ................. .. 

1.2 2u officia-es a 5 :6()'(}$ •••• • ••••••••••• 
13· 3°" otficiaes a 4:600$ ................. · 
25 4"" 9ffícia.es a 3:600$ ............... . . 
:15 amanuenses a 3 : 0'00$ • .. .. .. ........ -_ 
2 fieis de thesoureíro, a 4 :900$, inclusive 

100$ para.. quebras .. . ............ _ 
1 porteiro ..................... ....... . 
1 ajudante de porteiro . ... . • . . ......... . 

12 carteiros de 1• classe a 3:600$ ••... . ... 
24 carteiros de ·2• classe ·a 3 :000$ .. . ... ~ .. 
12 carteiros de a· classe a 2 :500$ ... .. .. 
2 continuas a 2:200$ .. ................ . 

10 servent~s de i· classe a 2 :000$ .... ~ . •. 
4 ser,· entes de 2" classe a 1 :600$ ..... • , . 

144 

I 

24:600$000 
34:000$000 
67:200$000 
59:800~000 
9Q:000$000 
4.5:000$000 

9:800$000 
5 :200$000 
3:600$000 

43 :200.$000 
72 :00'0$000 
30:000$000 

4-:-400$000 
20:000$000 

6·: ·W0$000 

547:900$000 

Adm-ütist1·ação dus Con·eios úv Estado d.v Ceal'ti 

Primeira .. classé 

1 administrador . . ... . · ... . ..• . .. .. .. -. . . 
-1 contador ... . •....•..... . ...... .. . . .. 
1 thcsoureiro, inclusive 600$, para quebras 
2 chefes de secção, a 8 :200$., • .. .. . .•.. . 
3 1 o• offíciaes 1 a 6 :800$ ......... . .... .. 
4 2u• officiaes a I>':600$ ... . ..... .. •. .•.. 
(.) ao• officiaes a 4:600$, ..... .. ...... .. 

10 4o• officiaes a 3 :600$ . . •... .. . . ..• . ... 
-10 amanuenses a 3:000$ ..•• • ......••••.. 

1 porteiro .... ... ....... ... ... ...... . . . 
:!. fieis de th~5ollrciro, a 4 :900$, inclusive 

100$ para. qUebras .. .. . .. .... .. .. . 
·1 O ta1'teiros de 1• classe a 3 :600$ ........ ; 
S . carteiros de 2• classe a 3 :000$ . .. . .. .. . 
~ continuas a 2 :200$ ...•... -...... . .. . . 
·i serventes de ,1• classe a 2:000$ .. . ... . . -
3 serventes de · 2• classe a l :600$ ...... . 

68 

13:800$000 
9:600$000 

·9:300$000 
16 : -100$000 
20 :400$000 
22 : 40'0$000 
27:600$000 
36:000$000 
30:000$000 

5:200$000 

9 :800$000 
36:000$000 
24:000$000 
4:400$000 

. 8 : 0'00$000 
4 :800$000 

277:J00$000 

.4.dministra\ií.o dos Co)'J'eios de Minas GeTa.es 

Primeira classe 

1 ao.lministra.dor· • · ....................... . 
i a;iudanle do administrador .. . . . ..... . . 
i . eouta.dor ... ~ .. · ...... . ... ~ . ~ ~ · .. ~ . . .. ~ . 

13:800$000 
H :20'0$000 
9:600$000 
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:1. thesourciro, inclusive 600$, para quebras 
3 chefes . de secção a 8 :200$ ............ . 
4 primeiros officiaes, a G :800$ . . .... . .. . 

H segundos officiaes, a 5:600$ .... ... •.. . 
14 terceiros officiacs, a 4 :600~ .....•.•... 
18 quartos officiaes, a 3:600$ . . ..... ; ... . 
16 amanuenscs, a 3:000$ ... ... .. ..... .• •• 

! porteiro .. .. . . ..... . ... . .. ...... . .. . . 
2 fieis de thesoureiro, a 4 :900$, inclusive 

r 100$ para quebras .....•...•••••..• 
1 ajudante do porteiro . .... • .. . ... ..... 

10 ocarteiros de 1• classe a 3 :600S ....... .. 
15 carteiros de 2" classe a 3:000$ ........ . 
. 9 carteiros de aa classe a 2:300$ ....... . 

2 contínuos a 2:200$ .....••..• • ..... . .. 
8 serventes de 1" classe, a 2 :0008 .. ..•. . 
3 -serveru~s de 2• classe a f :6008 .•..... 

:124 

.4.dm.inistTação dos C()'T")'eios do Pará 

Primeira classe 
1 administrador ........... . ........... . 
1 contador ............ .... .. .....•• . . . 
1 thesoureiro, inclusive GOO$, para qu<!bras 
3 ch~fe~ de secçã,o a 8:200$, ........... . 
4. primeiros offiCiaes, a 6 :800$ ...•..• . .. . 

13 segundos officiaes, a 5:600$ . . ... .. . . , .. 
H terceiros officiaes, a 4 :600S .......... . 
14, quartos officiaes, a 3 :600$ .. . , ..... .. . . 
16 amanuenses, a · 3 :000$ ........... .. ... . 

2 fieis de thesoureiro, a 4:900$, inclusive 
100$ para quebras ........... ... . . 

i porteiro ... . ............. . ......... . 
10 carteiros de t• classe a. 3 :600$ ...... .. . 
20 carteiros de 2" classe a·~ 3:000$ .. .. . . . . 
15 carteiros de 3" classe a 2:500$ ....... . 

2 contínuos a . 2:200$ ....... .. ........ .. 
4 serventes de· 1• classe a 2 : 000$· •....... 
2 serventes de 2" classe a 1 :600$ •... .... 

! 
123 

Administ1·ação dos Correios do Paraná 

Primeira. e!asse 
1 administn'dor ••• ...• ...•.•.•• · ••... .• 
1 contador .• . •••.•. • • . •.. .•• . •••. • .••• 
1 thesoureiro, inclusive 600$, para quebras 

~) :300$000 
24:600$000 

. 27 : ~00$000 
78:400$000 
64:400$000 
64:800$000 
48:000$000 

.5:~00$000 

9:800$000 
3:600$000 

36:000$000 
45:000SLlOO 
23:500$000 

4:400$000 
15 :000$000 

4:800$000 

498 !600$001} 

13:800$000 
9:600$000 
9:300$000 

24:600$000 
27:200$000 
72:800$000 
64:400$000 
50: ·100$000 
.;s :ooo$ooo 
9:80'0$000 
5:200$000 

36: ooosooo· 
G0:000$000 
37:000$000 

4:400$000 
8:000$000 
3 :200$000 

484:200$000 

,. 

13:800$000 
9:60'0$000 
9:300$000 
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\ 
.ANNAES DA CAMAI\A 

2 chefes de ser.cão . a 8:200$ .............. . 
5 primeiros officiaes, a 6:80051100 .......... . 
5 ·segundos officiaes, a 5 :600$000: ........ . 
6 terceiros officiaes, a 4:600$000 ......... . 

tO quartos offieiaes, . a . 3:600$000 .......... . 
8 11.manuenses, a 3 :000$000 ...... ... ....... . 
.f ·P orteíro . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .......... . 
2 fieis de thesoureiro, a 4:900$, inclusive 

100$, para quebras ...... .. .......... . 
fO cart.eiros . de' 1• classe a 3 :600$000 ....... . 
8 carteiros de 3" classe a 3:000$000 ....•... 
2 continuas, a 2 :200$0000 .•.... ... .. ...•... 
5 ~erventes de 1 .. classe, a 2:000$000 .•..... 
2 _serventes de 2a classe. a 1 :600$000 ...... . 

67 

16 :!iO'O!liOOO 
20:400$000 
28:000$000 
27:600$000 
36:000$000 
24:000$000 

5:200$000 

9:8008000 
36:000$000 
24:000$000 

4:400$000 
1 g ~ggg-~ggg 

277:700$000 

Adm:lnistraçõ:o dos Correiôs de Pernambuco 

Primeira classe 

1 administrador ... . ........ . . .... . ...... . 
.. f contador .•. .. . · .. .• ; . .. .. ............. . 

f thesoureiro, inclusive· 600$. para quebras. 
~ l{h_efes de seccão, à. 8 :200$000 ........... . 
4 'primeiro·s officiaes, ·a 6 ": 800$000 .....•. : . 
1~ segundos offic.iaes, a 5 :600$000 ... . ..... . 
15 terceiros offciaes, a 4:600$000 •.. . ...• . . . 
~5 qU.artos offi-ciaes, a 3 :600$000 ..... .... . . 
tô amanuenses, a 3:000$000 ............ , .. . 
i porteiro . . .. . .... ......... . ... . .. · ..... : . 
:1 ajudante do pórtéiro .. ... ........ , . .... , . . .. . 
2 fieis .,de thesoureil'o. a 4 :90()$, inclusive 

.. .100$ para quebras . . . ~- .. ..... · . . .. ... ·. 
12 carteiros de l • classe, a 3 :60~000 .... . . . 
20 carteiros de 2• classe, a 3 :OOQ$00()'. ...• .. 
1.0 .ca.rteiros de 3• classe, a 2 :500$000· ..... . . 
-~ M.ritinuos .a 2:200$000 .•.. . ... .. • . , . . . : .. • 

13:800$000 
9:600$000 
9:300$000 

24:60.0$000 
-27:200$000 
67:2.00$000 
69 :0.00$000 
90:000$000 
48:000$000 
- 5 :20!)$000 . 

3:600$000 

9:soosooo 
43:200$000 
60:000$000 
25 :00.0$000 
. 4:400$000 
1.2:000$000 f> serventes de 1• cla~e. a 2:000$000 .... . . 

' . . . 9 serventes de z· classe; a 1 :600$000 . ... . .. . 9 :iJ'OO$Çºo 

; ~ .. 

·:· •.. ; -.. . 

~: ~ .. , 
~i·\· :: 

!3~ 531:500$000 

.4.dmínistração dos éor'l'eios do Es{ado do Rio de Janeiro 

Prirpeira classe · 
1 administrador .. . ..... . .... .... ........ . 
i c·ontador .. .. ........ .. ~ ... , . . . .. . ....... . 
1 thesoureiro, inclusive 600$, para qnebras. 

1.3 :800$000 
9:60'0$000 
9:300$000 
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2 chefes de secção, a 8:200$ .... . ....... . 
11 primeiros officiaes, a 6 :$00$000 . . .... . 

i O segundos officíaes, a 5 :600$000 .... ... . 
i O t-erceiros officiaes, a 4 :600'$000 ........ ' 
10 quartos officiaes, a 3 :600$000 ........ . 
21 amanuenses, a 3 :000$000 .... . . ...... . 

i porteiro .... ...... . ... ............. . 
2 f ieis. de the.'ioureiro, a 4 ":900$, inclusive 

100$ para quebres ............... . 
6 carteir-os de 1• classe a 4 :200$ •.... ... 
9 r-arteiros de 2• classe a 3 :600$ .. -~ ..... 

15 cârteiros de 3• class~ a 3 :IJOO$ ••• • •.•. 
1 'Continuo ...... \ ...................... ... · 
4 serventes de 1• classe a 2:000$ ....... . 
4 serventes de 2",classe a 1 :600$ ....... . 

102 

2íU 

16:400$000 
27:200$000 
56:000$000 
46:000$000 
36:000$000 
63:000$000 

5:200$000 

9:80'0$000 
25:200$000 
32:400$000 
45:000$000 
2:200$000 
8:000$000 
6:400$000 

41i :500$00'0 

.4.dministrar;ao dos Correios do .Rio Grande do S!tl 

Primeira classe 

1 admiÍl.istrador· ... . ... . ......... , .... . 
t contador ..................... . · ...... . 
1 . thesoureiro, inclusive 600$, para quebras. 
3 chefes de secção a 8 :200$ . . ; . .. . . • ... . 
4: primeiros officiaes a 6 :800"$000 .. .... . 

12 segundos officiaes a 5:600$000 ....... . 
12 t erceiros officiaes a 4:600$000 ....... . 
15 quartos officiaes a 3.:600$000 ........ . 
16 amanuenses, a 3 :000$000 . .. ... .. . ... . 

~ Fi~1~e~~ tb.é.Só~~éi~ô; -~ ·4 ;9õõ$, ~i~ciüsi.:.é 
100$ ·para quebras . ... .........•.. 

16 carteiros de 1• classe a 3:600$ ........ . 
18 êarteiros de· 2" classe a 3:000$ ... ... . 
9 carteiros de 3~ classe .a 2 :200$ . .... . .. . 
2 continul}s a 2:200$ . .... · . ... . .. t." .. ·; .. . 
8 .serventes ·de 1• classe a 2:000$ ..•...... 
4 .serventes de 2" classe ::~. 1:600$ .. .. ... . 

125 

13:800$000 
9-:600$000 
9:300$000 

24:600$000 
27:200$000 
67':200$000 
55:200$000 
54:000$000 
48:0005000 

5:200$000 

. 9:800$000 
. 57:600$000 

54:000$000 
- 22 : 500$000 

4:400$000 
16:000$0'00 
6:400$000 

484:800$00'0 

·A .. d:ministração dos Correios do Mo:ranhão 

. Segunda classe 
1 administrador .. : ..........•..... . . · .. 
1 cpn~ádor .. . .......... . · .. .........•.....•... 
i theso"uNliro, inclusive 400$ para. quebras .. 

8:400$000 
6:60_Q$000 
6:00'0$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:48+ Pág ina 89 de 269 

2~2 /. 

1 ch~fe. de secção •.......••....•.... · ..• 
2 primeiros officiaes' a 5 :.1 00$000 ...... . 
.i segundos officiaes a -i :400$900 ........ . 

53 

5 terceiro;; officiaes a 3 :6{)0$000 .•.•.... 
8 quartos offi~iacs a 3:000$000 ........ . 
1 fiel de th~9oureiro, inclusive 100$ para 

qu-ebras·· ........................ . 
1 porteiro .. ~ ... · ....... · ...•.............. 
8 arnanuenses a 2:400$000 •.....•....... 
9 ,carteiros de 1" classe a 3 :000$000 ..... . 
3 carteiros de 2" classe a 2:500$000 ..... . 
1 continuo ........ ·"· •................. 
6 serventes de ia classe a 1.:800$000 .... 
1 servente de 2a clas&f' •..•...........•. 

6:000$000 
10:200$000 
17:6008000 
18:000'$000 
24:000$000 

3:800$000 
3 :60'0$000 

19:200$000 
27:000$000 

7:500$000 
2:000$000 

-10:800$000 
1 :200$00(;' 

171.:900$000 

Adm.ini.stl'açiio·dos Correios de Santa Cathar1~nll · 
·, 

Segunda classe 

1 administrador •...................... 
1 contador : .. .... ; ............•. : .... . 
1 thesoureiro, inclusive 400$ para quebras; 
1 chefe de se'ccão ........ · ............. : 
2 primeiros offíci.aes a 5:100$000 .•..... 
3 segundos officiaes a. 4 :400$000 .••..... 
5 terceiros officiaes a 3 :600$000 ..•..... 
8 quartos officiaes a 3:000$000 ........ . 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

qu-ebras ....................... ···. 
i porteiro · ...................... • ..... 
8 amanuenses a 2:400$000 ............. . 
8 carteiros de P classe a 3:000$000 .... . 
G carteiros de 2• classe a 2:500$000 .•... 
1 continuo ........ · •.........•.... - ..... · 
2 seryentes d-e 1 & classe a 1 :800$000 ..•.. 
3 se~entes de 2a classe a 1 :200$000 .... 

52 

8:400$000 
6:600$000 
6:00'0$000 

' 6:000$000 
10:200$000 
13:200$000 
18:000'SOOO 

.. 24 :000'$000 

·3 :800$000 
3:6fl'0$000 

19:200$000 
24:0'00$000 
15:000$000 
2:00CJ$000 
3:600'$000 
3:600$00'0 

157:200$000 

Ad71J,inistração dos Correios da :P~rahyha do Nort(' 

Terceira clesse 

·1 administrador •...... · ............... . 
:1 contador ..•.••........•.•••..•...... 
1 th-e~oul'eiro. inclusive 400$ para quebras. 
1 chefe de -secção .... , •. , •.••......••.•.. , 

7:200$000 
~:400MOO 
4:800$nOO 
4:000$000 
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3 p rimeiros officiaes a 3 :200$: •.. • ~ ... .. . 
4 segundos officiaes a 2:800$ •.......... 
7 terceiros officiaes a 2:500$ .... .. .... . 
1 f iel de thesoureiro, inclusive 100$ pa!.'a 

quebra.s .•... . ......• .• ... . • •. . .. 
1 portei!.'o .. ... ; . . ........ : . . · .... .... . 
/1 amanuen.ses a i :000$ ... . ....... . .. ... . 
9 carteiros de i • classe a 2:800$ ... . .... . 
3 cart-eiros de 2• classe a 2:000$ . . . .. : .. . 
1 continuo . . . .•. .... .. .. ...... .... ...... 
1. servente de 12 classe . .•. . . . • .... ... ... 
2 serventes de .23 classe a 1 :200$ ... ..... . . 

40 

233 

9 600$0'00 
i1 200$000 
17 500$000 

2 :.800$000 
2 :200$000 
8:000$000 

25:200$000 
6:000$000 . 
1 :800$000 
1:600$000 . 
2:-100$000 . 

109 :700$000 

Admin·istraçiío dO's Correios do Espírito Santn 

Terceira classe 

1 administrador ... .... r .. . .... ..... .. . . 
1 contador ... .. . .. .....•. .. .•.... . . .. . 
1 th-esoureiro. inclusive 400$ para quebras. 
1 chefe de secr;ão . .. ..... . . . ....... .. . . 
3 primeiros off'iciaes a 3:200$ .••........ 
3 segundos officiaes a 2 :800$ ..••. . . .. • . 
6 terceiros officiaes a 2:500$ .... .... .. . 
i fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

quebras .... •.. ...... .. •... . .. .. .. 
1 p ort.eíro . ........•. ... . : . ... ..... .. . 
4 amanuenses a 2 :000$ ...... ...... .. . .. 
8 c arte ir os de t• elas 1e a 2 :800$ . . . . ... . 
4. cart-eiros de ·2~ classe a 2 :000$ . . .. . ... . 
:1 continuo ....•. .... . . ..•.•...... . .. ..• • 
i -servente de 1 a classe ... .. . . • . .... . .. . . 
i servente de 2" classe ................. . 

7:200$000 
5:400$000 
4:800$000 
4:0'00$000 
9:6008000 
8:400$000 

15 :000$0'00 

2:800$000 
. 2 :200$000 ' 

8:000$000 
22: 400$000 

8:000$000 
1:801)$000 
1 :600$0'00 

·1 :200$000 

27 102:400$000 

Administrat;<io dos Correios de Alagoas 

TeN:eira classe 

1 administrador . . . . ...... . . . ... • .. .. .. 
1 contador .• ..... . . •.... . . ..• ... .. .... 
1 th-esoureiro, inclusive 400$ para quebras. 
t chefe de secç.ão ... . ..• . ........ •. .••. 
3 primeil'oS officiaes a 3 :200!11 .......•.•. 
5 segundos officiaes a 2:800$ . . .•• •. .•• . 
6 tercei.."'s officiaes a 2:500$ •• .,, •• ,. ,., •.• ; .. , 

7:200$000 
5:400$000 
4 :80fl$000 
4:000$000 
9 :60fl$0'00 

14:000$000 
!5 :000$0011 
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1 .. fiel àe thesoureiro, inciusive 100$ para 
. quebras ................ , ........ . 

.. 1 porteiro ............................ . 
·to aman,uenses· a 2 :ooo~ ................ . 

HJ. e~te~ros de t• classe .a 2:800$; ..•.•.. 
Q ca,rteiros de 2• classe a. 2: 000$ .....••.•• 
:1, continuo ................ , .. ; ............ . 
6 serventes de 1 .. clas~e a ,1. :600$; •••..... 
2 serventes de 2• classe a 1.:200$ ..•..... 

65 

•. .. Administração dos Correios de Goyaz 

Quarta classe 

1, administrador dos Correios .... , ...... . 
'i contador .................... , •.•......•.... -.•..... 
1 thesoureiro, inclusive 400$, para quebras 
t oh~fe de secção .... : ................. . 
t prirQeiro offtCial. -·~- ....... ·. ; ...... , •..... · 
2 s.egqndos officiaes a 2:800$ ..•..•••.. 
5 tercetros officiae::; a ~.:400$ ...... :.... --..... 
1. fiel. de thesoureiro, inclusive 100$ para 

. ·quebras ..••.......................... , 
1 porteiro .......... , , ...... -.-• .' ........... . 
2 allla!!uenstls a t:8!JO$' ••••......... • ... , 
4 éartefros de i .. c~ªs~e a 2 :SOQ$ ........ . 
2 carteiros de 2 .. classe a. 1 ;800$ ••.•.... 
1 çÇlpi~!J,po ........... : •••. ; ............. · 
2 serw-entes de 1_• classe a 1. :400$ ..•.•.... 

. . ~ ~:rvente de 2.. cla~e ... , ...••....•... • -:< 
26 

2':800$00{) 
2:800$000 

20:000'$000 
57:600$000 
:10:000$000 

1:800$000 
9:600$000 
~:400$000 

167:0'Q0$000 

6:()00$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
8:200$000 
5:600$000 

12 : 000$00'0 

2:?00$000 
2 :-6\l0$000 

,3:600$000 
11:200$000 
3:600$000 
1:500$000 
2:800$000 
1::100$000 

68:500$00 

·Administração dos Correios de !tfatto GTosso 

Quarta classe 

1 administrador uos Correios .... 1 •• -~ ... .. 
1 ()Ontador ........ ' ... ................... . 
~ th~soureiro, inclusive 400$, para .quebras 
i ch~fe. _de sec~ã_q ..................... . 
1 pl,'munro off1c1al .••......•.. , ........ ·'·. 
f .segundo OO'ficial. .......... -· .........•. 
2 te~:8i-ros officia~~ a. ~: 4,_00'$000- .... ;.; 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

j .• • - ,. g_Ji!lbras , .•. · ....... , ' .......•........ , 
1 porteiro , .... ·: .- •......... , ............... . 

6:000$000 
4:800$000 
4:200'$000 
3:600$000 
3:200$000 
2:800$00'0 
4:800$000 

2:11QQ$QOO 
2:600$000 
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2 amanuenses a 1 :800$ .••.••. . ••.••..•• 
3 carleiros de i" classe a 2:800$ • • •.•.••• 
2 carleiro.3 de z• classe a i :800$ .• ,' .•.•. 
1 continuo ...... . .. . ........... . . . .... . 
1 servente de t• classe . .. ~ ............. . . 
1 servente de .2" classe .. . ....•.... ... .•. 

20 

.. '. 

Administração dos Correios de Piauhv 

Quarta eràs5e 
1 administrador dos Correios .. . .••.. : •..•. 
1 ~u.ntador ....•.•. _ . . , • • ,. .. · .•• •. · .••... _ .- .. _. 
1 thesoureiro, in~lusive 4.00$, para. quebras 
1 chefe de secção: . .. . ................ . 
1 primeiro off!c~al. . ,. ..... : .. .• • .. .. ·\· . 
2 segundos offl&Jaes .a 2 :800$_ . • •••••• . • 
3 terce~ros officiaes . a , ~: 400$000 .• .. . ••• 
1 fiel de thesoureiro, inclusive 100$ para 

· quebras . . ...................... . 
f porteiro ......... . . . .....•.•...•.•..• 
3 amanuenses a 1:800$ .. . .. . .. . ...... . 
4 cru·teiros de t• classe a 2 :800$ . . . ... . . 
2 carteiros de z• classe · a :1. :800$ .. . ... . • 
1 continuo .... . .. .. ...... .. .••. . . . ... . . 
1 servente de 1" classe .. .......... .. .... . 
i servente de 2" classe ............ . ..•..• 

23 

235 

3:600$000 
8:400$000 
3:600$000 
1:500$000 
1 :4008000 
1 :100$000 

54:300$000 

.. 
6:000$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
3 :200$000 
5:600$000 
7:200$000 

2:700$000 
2:600$000 
5:400$000 

i 1 :200'$000 
3:60,9$000 
1:500$000 
1:400$000 
1:100$000 

61 :i00$000 

Administraçã~, dos Çor7'eiq~ do Rio Grande f!,o N~·te 

Quarta classe 
I 

1 administrador dos Correios ... • 1 ... . .... . 

1 contador ...... . ·'· . . .....•. ..• .. . .... 
i th~soureiro, inclusive 400f, para quei1•~ 
1 ch~(e ,de secçã!l .................... ~. 
1 p:ru:re1ro of!~c~al .. . ...... , ··"' A.- ••••• i· • 
3 segundo.:> off1c1aes 3 .2 ,:89.0$0\'d .•••.•. 
3 t~r.ceiros officiaes a.~ :4-~Ç$0()0: ... ... r _. 
i fiel de thesoureiro, tnctus1ve 100$ para 

quebras . .. . . .. .- .. ... . ...•.. .... . , 
i p·ort'eiro . . . . ... .... .... . ...•... . . . . . . 
oi amanuenses a i :800$000 .. . .........•. 
6 cart:eiros de 1• classe a 2 :800$000 ..... 
4 carteiros de 2• classe a i :sooeooo .•.••• 

6:000$000 
4:800$000 
4 :200$000 . 
3:60P$ü00 
~-:~Q0$000 
g:4Q0$000 
7:200$000 

2 :~00$QOO 
2:6008000 
7:200$000 

15:800$000 
7:200$000 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2910612015 10:48 ~ Página 93 00 269 

236 

. .-
f continuo ......•..•....•....•.•....... · 
i servente de i • classe . ..• • . ...• . .. . .•. . 
i servente d13 2" classe ....... .. ... , .. .. . 

30 

Administração dos Correios de Sergipe 

Quarta classe 

i administrador dos Correios .••••. . . ..•• 
1 contador ... . .... ~, . . . . • . . . • . . .•.• •• · .•. 
1 thesoureiro, inclusive 400$, para quebras 
1 chefe de seccão; . •.. . •.••..••....•••. 
1 primeiro official ... · .•.•........... -i.· • 
3 segundos officiaes a 2 :800$000 ••. . .•.. 

· 3 terceiros . officiaes a 2 :400$000 .• ; • ••• ,. 
1- fiel de the.'!oureiro, inclusive 100$ para 

q~ebras . •.. ..• ... ..•.... . .. ... •.. ... 
1 porte1ro ......•..........•.•••. J •••• • 
4 amanuenses a 1 :800$000 .....•...•.. ·. 
5 carteiros de 1 a classe a 2 :800$000 •..... 
4 car teiros de 2" classe a. . 1:800$000 .. ..• . 

· 1 continuo . . ..... . ....... .. ... ........ . 
1 servente de 1• classe . . . . ... . ....... . .. · 
2_ serventes de 2" clas~e a 1 :i00$000 ..... . 

29 

r· 

1 :500$000 
1 :400$000 
1:100$000 

77 :90Ó$000 . 

6:000$000 
4:800$000 
4:200$000 
3:600$000 
3:200$000 
8:400$000 
7:200$000 

2!700$000 
2 :600$000 
7:200$000 

14:000$000 
7:200$000 
i :500$000 
1:400$000 
2 :200$000 

73:400$000 

Administração dos Co1'1'eios de Campanha . . 
' . Quarta classe 

1 administrador dos Correios ..... .. . .. . 
1 contador .....•• . , •. · .. : . .... . ..... . .. . 
1 thesotireiro, inclusive 400$, para quebras 
i chefe de sec~ão ... ............• .. .•.. 
1 primeiro official. ........ :.-••.•...• J • • 

1 fiel de thesoureíro, inclusive 100$ para 
quebras ..••.• . ••.. · ....... •· ... .. . . 

1 porteiro ........... : . . ......... . .... . 
1 segundo od'ficial. ...• .-...... • .. ; ... .. . 
3 terceiros officiaes a 2 :400$000 •.. ...... 
3 amanuenses a 1 :800$000 ........ ... .. . 
3 carteiros de t• classe a 2:800$ ..• • .•.. . 
2 carteiros de 2" classe a i :800$000. : .. .. 
1 servente ....•••.•.••.•.. •... . . .••.. . ,_ 

20 / 

' , 

6 :000$000 
4:800$000 
4:200$000 
3 :600$00f: 
3.:.200$000 

2~70Ó$000 
2:600$000 
2:800$000 
7:200$000 
5:400$000 
8:400$000' 
3:600$000 
i :40'0$000 

55:900$000 
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Administraçáo dos Con·eios de Uberaba 

Quarta classe 

1 administrador dos CoLTeios .•.•.... .... 
1 contador. . ••.•.••.• •••.• ...•••..•.... . . 
1 LhesoureJro, mclusive 400$, para. quebra:; 
1 chefe oe secçao ...•..... ; .. •...•. .... 
1 primeiro official. . ...•............ " .. 
1 fiel de thesoureiro, inclusive '100$ para 

quebras .. .. ... ........ . ........ . 
1 porte ir() ...•.•..•...••..•• • •....•... 
1 segundo official . ....... .. .. . . ~ ... . .. . 
::J terceiros officiaes a 2:4008000 ........ . 
3 amanuenscs a. 1 :800$000 .• ....••.. •.. 
3 carte1ros de 1 ~ classe a 2:800$ .•....... 
3 carl'9iros de 2• classe a 1:800$000 ..... . 
1 se1'Vente ..•. . .. .. •..•...... . •.. ..... 

20 

6:000$000 
4:800$000 
4 :20ü:ii000 
3:600$000 
3:200$000 

2:700$000 
2;ú00$000 
2:~100$000 
7:200$000 
5:4.00$000 
8:400$000 
5 :-í00$000 
1:400$000 

57:700$000 

Administ1•aJ;ii.o cios Con·eios de Diamantina 

Quarta classe 
'1 administrador ..... . .................... . 
i contadol' . ... ..... ..... .. . . ... · . ... . - - . · · 
I Lhesourciro. indusiYc 41JO;j; vara . quebras •.. 
I chefe .de secção ... . . : ... ..... .... ........ . 
·1 .primeiro oí'ficinl .. . ........ . ..... ....... . 
1 'fiel de thcsoureiru, inclusive -100$, para 

quebras ........ .. ..................... · 
i porteiro ..... .........•.... ... . . - .. - · · - · 
1 segundo of.ficial ...... ... ..... .•. , ....... . . 

· 3 terceiros officiaes a 2 :!tOO$ . .•.•• . .. . ... . 
::1 umanuenses a 1 :800$ ... ....... . .. . .... .. 
3 carteiros de P ~!asse a ;!, :800$ .......•.•.. 
~ carteiros de ~· dasse a 1 :800$ . • .....•... 
t se.rvente a - • • • • • • • • "' • • • I -,. • • • • • • •, • • • • • • • • • :. 

20 

6:0{)0$000 
.i:800SOOO 
4:200$ll00 
3:600$000 
3 :~00~000 

2:7000000 
~:600SOOO 
2:800$0:00 
7:200$000 
5 :-!00$000 
8:400$000 
1:400$000 
1:400$000 

55:90~000 

Adm,ini$tração do:; Correio:; (le Ribeirão Pretr1 

Quarta classe 

i adminisLrador · dos Correios . ... . . . ... .... . 
1 contador .............. · · · · · ;·. · · · · · · · · · · 
i thesoureiro, inclusive -iOoQ$ para quebras ... 

7:200$000 
6:000$009 
5:200$000 
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i chefe .- de secção ....... _ .. .••• ..... -;- •.. , ....• , 
t · primeiro official ..... . ': •. ... ......... . .. 
1 fiel de thesoureiro., inclusive 100$, para 

qu_ebras ........ "\ .. , ............. .. . ~-
1 porte1ro .... .... ....... .... ... ; .... ... . 
1 segundo official. .......... .- . . .......... . 

· 2 1-efceii'os officiaes a 2 :800$ . . . .. : ...... . . 
'6 aroanuenses a 2:400$ . . ....... ....... .. . 
3 carteiros de 1 ~ classe a 3 :200$ •••.... • : .• 
2 cá.rteiros de 2• classe a 2 :sbO$ .• ~ •..• •. .• 
2 serventes· a 1 :600$ ••••••• ~ .. . ........... . 

.4oen.cia especi~ ·de. Saut•>S 
i ~g,-rnte ................................. . 
f aJUdante .. . . • . .......... . .....•........ 
~ t\i_esoureiro, inclusive 400$, para. quebras .• _ 
~ fiel · de · thesoúi'eiro;· fnclusiVe · iOô$, para 
. . . . ~~l;g:ª~ . . ... ... ... ·> .. . .. .... .• ... ••.. 
5 amanuenses a 4:400$ . ....... .•.. . ... .. . . 

i~ Pfªticà,b,t~.~ de i" ~Iasse a 3:600$ ........• 
8 praticantes de 2• classe a 2:800$ ......... . 

Hí· carteiros a. 3:500$ ... , . ; . ; . . .. ~ .... .....• 
5 serventes a 2 :000$ ......... ~ .... ~ .......... . 

49 

~gencia ~special de Pefro;poZis 

:l agente .....•.•......••... · I· . . ....... . .. . 
i aju!;lante . ~ .•.......•....•... : . . •... . . .. 

.:. . i tl;lésó~reiro, inclusiv..e· quebras .. ..... ..... ...... _ 
4 praticantes a 3:000$ .... ............. .. : . .. 

18' carteiros a 3 ::<iOO$ ••••• ••.••••• •• : • • • •• • • • 
' 2 · · ·t t · So~~ · serven es a . . . . •-· . . . . .. . .•.. :"·' .• .. . -

Agencia e$pecial de Campos 
i agente .... : ~ ....... -.. ......... . . .... ... .. . .. . 
1 ajudante ........•.....••.•... . .•. , ....... . 
1 tbesoureiro · . , . . . ..•... ....•..•...•.•. . . . . 
6 praticantes· a 3 :OOO$ ••••••••••••••••••••• 

10 carteiros a 3:400$. --· .. ... ... . ....... .. . . 
2 serventes a 1 :800$ . .. .. , ... . •.. · . . . . ..• , .. , .. . " 

3 :800$1)0.0 
3:400$000 

2:800$000 
3 :U00$000 
3 ~-2 00$11(10 
-5:600$000 
H :400$000 
9:600$000 
5:600$000 
3 :2()0$000 

7 s :·ooo$nuo 

9 ;000$1)00 
~ :ooosono 
6 :400$(l(i0 

4:500$000 
22 :O(l0$000 
43:2008000 
22 :400~001) 
5-} :000~000 
lO :000$000 

178 :300~000 

7-:200$000 
5 :400$000 
5:800$000 

12 :000$000 
61:200$000 
3':~00$000 

95:200$000 

7:200$000 
5:400$000 
5:8008000 

18:000$000 
34·:000$000 

3:.600$000 

74:000$000 
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A,gencia especial de Iuiz de Fóra 
i agente ... .. . . ... . ; ..................... . . · 
1 ajudante .. . .... . . . .. . .... . ...........•. . .. 
i the·sou reiro ..... . .... . ... .. ... . ...... . . •. 
2 praticantes da ~ ~ classe a 3 :000$ . . ... .. .. . 
2 praticantes de 2" classe a 2 :200$ .• • •••.• .• 
5 carteiros de 1" classe a 3 :400$ ... . ... •.... 
·5 carteiros de 2• classe a 2:15:00$ . ... . ... . . • . 
3 serventes a ~:600$ .... . .. . ...... · ......... . 

2·0 

Ágencia especial de Pelotas 
1 ·agente .. . ...... .. ..... ... ..... .... ...... . 
-1 ajudante ... : . . .. ..................... .. . 
1 thesoureiro ... . . . ... . ... ... .. ... __ ....... · 
i fiel . . ... ....... . ..... .. . .. .... ... ... ... . 
2 ainimuenses a 3 ;,400$ .. ..• ..... ...•..•.•• , 
1tl. praticantes a-· 3 :000$. :- ...... . . ... ..... .... , 

i 4 carteirOS a 3.:400, •, , , , , , , , , , , , , , , •, , , , , •I 
2 carteirOS l'UraeS" a 3 :4.00$ ..... , ........ , .. .. 
3 serventes ·a i :800$ . .... . .. ..... .. ..... ,., .. . 

33 

Agencia especial do Rio Grande 
1 agente ,. , . . ............ ·· . ..... . ..... . . . . 
i ajudante . . ... ... . . ........ ... . .. . ...... . , 
i tbesoureiro . . . , ......... ..... ... ... •....• 
i f iel .. ......... ·.... .. ... . . . . . ... . . . . . . . . . . . · 
2 amanuenses á' 3 :1400$ . .. . .. - .. ... .. ....... , 
ô ·praticao tes a· · 3 :'000$ .. .. . ...... . . ....... . • 

10 carteiros a 3-:400$.: . . ..... . .... . . : .... . . . 
3 serventes a 1 :800$ . .. .... ..... .. .... •. . . 

25 

7:200$000 
5 :400$000 
5:800$000 
6:0.008000 
.4 :400$000 

:1.7:000$000 
12:500$000 

5:100$000 

s:ooo$ooo 
6:000$000 
6 :400$000 
4:00{)$000 
6 :800$000 

24 :000$000 
47:600$000 
6:800$000 
5:400$000 

115 :000$000 

8:000$00.0 
6:000$00'0 
6:400$000 
4:000$000 
6:800$000 

18:0.00$000 
34:000$000 
5:400$000 

88 :600$000 
.. 

Praticantes de agencias postaes da directoría e dos Es
tados· : · · 
i O· praÜcantes de agencias do Districto Fe-

. deral a 3:600$ . . ... . .. ... . ...... .. .-. 
i .Práticànté ' dâ .AgênCia de Senna .M;adureira. 
~ praticantes de Corumb;i, Paràn~gtiâ' e Ponta 

Grossa· a ·.2 : 400$ . .• · .. . . ... . . ..... .. . . 
'•7 praticantes de agencias diversas a 2 :800$. ·: 

1 pr~ticante de 2~ classe de Bar]?acena . .• . .• 

36:000$000 
3:60'0$000 

14 :400$000 
131 :600$000 

i :S00$000 . 

187:40()$00!) 
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:~arteiros exi~t.entes ·nas agencias ;postaes dos Estados 

3 carteiros de •....•••.•..... ' 
79 carteiros de ............. . 

8 carteiros de •.....•.••.... 
il1 carteiros de .........•.... 
1 carteiro de ............. . 
.1 carteiros de-•... .' •.......•. 

l\9 carteiros de •...•......... 
10 carteiros de ....•... , .. · .... 

1 carteiro de ......•....... 
13 carteiros de; ............ . 

-- 3 carteiros de ............. ; 
10 carteiros de ............. . 

. 45 carteiros· de •...•.•••••.•• 
2 carteiros de ............. . 

- 2 carteiros de •..•......•... 
12 carteiros de., ...........• 

226 

Vencimentos 
,propostos Total 

3:600$000 
2:800$000 
2:400$000 
2:300$000· 
2:200$000 
2:0(30$000 
1 :800$0{)0 
1:700$000 
1:600$000 
1:600$000 
1:500$000 
1.:-100$000 
1:300$000 
i:100$ÕOO 
i:000$000 

900$000. 

10:800$000 
221 :200$000 

19:200$000 
32:200$000 

2:200$000 
8:000$000 

2-i ::200$000 
17:000$000 
1:600$000 

20:800$000 
4:500$000 

14:000$000 
5S:500$000 
2:200$000 
2:000$000 

10:800$000 

. 459 :200$000 

Serventes existentes em agencias da directoría e ·das admi
nistrações 

. . 
ser..-enle de ...•...••.•...• 

8 serventes de ............. . 
519 serventes de .......... • ... . 
10 serventes de ............. . 

. 12 serverite's de ... -~'- ....... . 
13 serventes de ...... ' ....... , 

103 

Vencim.entos 
propostos 

2;500$000 
1:8{)0$000" 
1:800$0Q1) 
1:500$000 
1:300$000 
1:100$000 

Total 

2:500$000 
14::400$000 

106:200$000 
15 :000$000' 

. 15:600$000 
14:300$000 

168:000$000 

O Sr. Presidente ~ As emendas re-jeitadas voltam a() 
Senado, officiando-se sobre o occorrido. 

Jlass:>se á discussão e· votação do orçamento da Ma
'l'üilia. 

Discussão unica das emendas do SenadQ ao projecto nu
mero 20:2 D, de 1920, da Call}ara, fixando. a despeza. do Mi
nist.ei·io dos Negocias da i\Iaririha, para o exercicio de 1921.· 

Encerrada e annunciada a vota~ão. 
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SESSÃO EM 2S OB DEZE.MBRO nt 1920 

ORÇ~-l!EN'TO DA ii:UniNHA 

Approvada::; succe::>si·vam·cnte ~ seguintes emendas -do Se-
nad~: · 

I , 

N. i. 

. Verba 1• - No total desta verba inscteva-se 1. 865:-343$. 
em Ioga L· .de 1. 966: 35·1 $000. 

N. 2 

Verba 2' - · Nv total desta verba inscreva-se i?:.-íH :930$, 
l'm logar ele 1 ::!. ·Í l '1 :130$000 _ 

N. a 
Verba· .z~ __:_ l\'a sub-cousigna·cão «Corpos da Armadu. na 

IJarcella .quatro vice-almirantes, on<le se lê (.28 :800$~ e 
di5 :200$'>, leia-se: «28 :200$~ e «1!2:800$>, e corrija-se a 
somma da despeza consoli<laoa 6.590:200$ para 6.5~:500$000. 

N. 4 
I 

Verba 2~ - Na suO-consignacão «Corpo de Saude Naval 
-'- Pharmaceuticosl), accrescente-se: ·Um ca:pitão de mar e 
guerra, 17 :400~0. 

N. 5 

Ve1~ba 3~ - Na sub-consignação «Pes·soal - Corpo de 
corn~teiros c tambores», onde se lê «27 :200$~. leia-se: 
«37 :200$000:&. Na sub-divisão intitulada <Com-pa.nhia de Ma
rinheiros~>, onde diz «344 :24.()$ e L264 :732$:>, diga-se, respe
ctivamente:: <~:354:200$ e 1.274:732$000. . 

. Votaljio da seguinte emenda do Senado: 

N. 6 
Verba. 5a. · 

Eleve-se a verba. - Pessoal extraordinariG da .Patro
moria.-e Dique Fluctuante do Arsenal de .Marinha do Rio de 
Janeiro, de 227:4.00$ para 358:080$, afim de .perct'1beretn os 
mesmos vendmentos, tanto os funceionarios do quadro como 
os extraordinarios. 

O Sr. Andracle Bezel'll"a pronun<iOou um diseurso que 
.será publicado depois. 

· ~ Approvada. a.. referida emenda n . 6, dQ Senado. 
,' : c. ,_. Vol. xv.r. u · 
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Approvadas successivamente as ~eguíntes ~ 

EMENDAS DO SENADO 

N. 7 
Na sub-consignacão «Directoria do Armamenlo,, da. ver.ba 

5a, 3/Ugmente-se ·36 :000$ para mais um .contra-mestre, quatro 
operario.s de ·2• classe, um de a•, einco de ~·. cineo dl\ 5•, 
-dous a.vrendizes de 4• classe e dous de z·. 

N. 81 
A' verba 7•- Ensino Naval de Guerra....., AcereSceilte-se 

onde con.Yier: · 

;Ficam extensivas aos .professores do ·ensino elementar, 
aos mestres de gymnastica e natação e de musica das Es
colas de Aprendizes ·Marinheiros do ~ará as vantagens d\l 
art. 4° da lei u. 2.290, de 13 de dezembro de.1.9i0~ 

N. 9 
Vérba 7r. - I~ua.-se ina tahel)la.: 17 ·'i~rucÍ()Tes; e 

2:000$ - 34.:000$; dous adjuntos a 6:000$000 - 12:000$; 
quatro 'S6rventes de ~~inete e labo~i~ ;a 'd. :440$ -
5:760$; gratificações a<iciic.ionaoes ao secretario, lentes, -etc., · 
28:800$000. 

N. 10 
Verba s• - Para a nova sub-consignação intitulada 

«A viação Nacional:> estabeleça-se a dotação de 300 :000$ em 
VC:.il de. 500:000$000. -

N. U. 
· .. Verba g•. - Na sub-consisn~.ão . «Diroot.oria. do Expe

ciente>, na parceHa um chefe de secção, i2 :000.$, diga--se: 
dous chefes de secção a 12:000$, 24:000$000. 

I. 
N. 12 

Verba o• - Inclua-se na sub-consigna~ão illwliotheca e 
Museu de i\larinha>, 3:600$, para um amanuense -: 

N. 13 
Verba l o• - Supprimam-se as Dalavras - Augmentada · 

de aoo:OOO$·- e digà.~;e: 200:000·$ em vez de 500:000$000 .• 

.N. 14 
Verba 13• - Na nova sub...consignaçãe «:Para: pagamento 

da gratificação de que trata o decreto n. 3. 990, de 2 de ja
neiro de 19.20>, aupprimam-se .IM palavra$~ mc!usiye o eha~ 
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SESSÃO ~M: 28 DE DÊÍE~IBRO DE t920 \li-3 

mado 4COntractOiclús:~> e ilexLranumetal'iO» c da. uoW,:ão réis 
3. 436 : 4.53$7V6, deduz-a-se 2.1. i :800$000. 

N. 15 
Onde convier: 

·. A.rt_. Au pE!$8oal da Pakomoria, Dtque .A;tfonso Penna ~ 
, Cap1tama do Porto, ·ao. qual a lei manda -distribuir ·etapa, sera 
· ahónada em dinheiro nos di~ em que comparecer ao- serviço, 

em vez da etapa que cessará., -uma diaria I!Orre~:>pondeute ao 
~a.lor da etapa a que tiver direito, 

·N •. 16 

· · AcOrecenLe-sc na autorização I do at•L 2•, uepois das pa
lavras """- equipamento de · o1'ficiaas - as segujntcs: na mesma 
ilha ou em logar que. a.o. Governo -parecer mais conveniente. 

N. '17 
· Na autorização II co mesmo art. z•, depois da. palavra 

boias, ô!llbstitua-se o que .está pelo seguinte: a acquisilião de 
novas unidades e de .material para. o s~rvir..o da. pesca, po
dendo · ser empregado nas rereridas .obras pessoal estranlLO ao 
cru adro do Arsena.l -de Marinha e bem assim ser applicada. para 
aquetla. fim a 1mportancia devida pelo seguro da porta do 
dique naufragaca. 

N. ·18 

Substitua-se a autorizat;ão UI do mesmo ~wt. 2° pela se-
guinte: · 
· . A reunrr em uma só sub-consignação na verba 8' -

~Iaterial - as quotas para despezas meudas do minísterio, 
distribuindo, por adeanf.aqll:mto, á. rPagadoria da Marinha, as 
d.cstinadas ás l'eparlições que funceionam na. Capital Federal 
e EStado do Rio de Janeiro. em quatro pr;-estações, no com~co 
dos méZ"es· de janeiro, abril, lulho e outubro, recebendo de
pois o Thc!Souro, da mesma _pagadoria, a respectiva. prestacão 
de contas . Proceder-se-ha do mesmo modo com relação· ás 
sub-.consignaç.ões. etc :~. cAcquisicão de · obras, roteiros, et~. 
que tambem serão distl'ibuidaE> -pelo total á mesma pagadoria. 

N. i9 
Restabelecam~se as autorizações· UI, IV, v •. VI e VIII do 

art. · 7• da lei n. 3.99i, de 5 de janeiro de 1920 e os a.rtigo3 
s• e 9" da mesma lei . ' · 

N. 20 
Nas · autorizações do art. 2• - Accrescente-se mais a se

guinte: 
A .reorgani$ar, sem aur;mento de deSl)eza, o Gabinete dt' 

J.dei,l.~ifi~!lcão i~stallado no Ministerio da MariD:ha. . 
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Rej.enadas as seguin~ ·emendas do Senado: ';'(;:· 

N. 21 
Onde convier: 
.Artig<J. Officiaes <le ~arinha, que servirem ne Ma~:a 

nhão, g{)Sam a vantagem de 20. o/c, concedida aos que serve! 
em · Matto Grosso, Pará e Amazona!. · 

·N. 22 
!Únde convier : , . 
Art. Os opcrarios, aprendizes · e servent.es das Arsena< 

de Marinha e Directoria. do Armamento que se invalidarei 
para :o serviço por molestia ou avançada idade, comprovad 
em ,inspeccão de saude, serão .dispensados do ponto .e()tn a 
.s~uintes vant.agens: até 15· ·anuos -de s~rviço, um terço de 
vencimentos; com mais- de 15 annos e meoos de .- 25. anno: 
metade dos vencimentos ; e ·mais de 25 annos, dous terços dt: 
venci·memtos. Para estes effeitos considerar-se-ha como ven 
cimentos o numero de diarias que o . oper;t.rio, aprendiz o 
servente perceber mensa:h:íl61lte na, -effeotividade. Quan<io 
-invalidez fôr ve-rificada _por aceidente em. serviço, dar-se-h 
a . dispen.~a ·. com · qualquer tempo, percebendo· o dispensad 
dOl.ls · terços dos V(}ncimentos. 

Approvada a seguinte emenda do Senado: 

Ori.de convier: 
N. 23 . 

Art. Fica o Gov~rno autorizado a mandar ' f azar os es 
todos ·e -.orçamentos para as obras de reparos e restauraeõe 
ôé que ear.ecem as carreiras, pontes e off.ieinas ·do Arsan~ 
de Marinha do Pax:á e par.a a construccão de um depos!to d 
inflammaveis e munições do mesmo arsenal, podendo exe 
cutar, por -o.per~cões de credito, as obras oroadas, logo qu 
.a Companhia «Port ·of Parh inicie a const.rucçã.o do eáes qu 
vae da ·offieina Cameliet ·ao Igarapé· do Ladrão, a que est 
obrigada por clausula contractual. . 

Sala da ·Commissão de Redacção, 26 de dezembro de 192( 
- Jeronynw . Mo»te-i?·o. - Anton-io Massa.., 

O Sr. .Pr~dente . - As emendas rejeitada~ voltam a· 
Senado, · officiando-:se sobre o occorrido. 

· Aeba-sc s()bre a mesa o seguinte requerimento. 

nEQtJERLl\IENTO ,DE yHt:iENCIA 

N. 3 
Requeiro urgencia para que seja -immediatamen.te . dis. 

cutido e votado o projecto do ~nado-n • . 6~6, que autortza' 
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Gov~rco a cmprest.ar ai~ mil contos pat·a auxiliar a ~rc.acão 
<lé ~ooperativas .do consumo. 
' Sala das Commiss~s. 2&' de dommbro de 1920. - Cetso 
'Bavma . 

. Approvado. 

Encerrada a 2' discus:>ão do artigo unh~o rJo tWO.il'li!Ul nu. 
:mel'o 676, ctc· 19~, do Senado, autoriznndo n auxílio at.<~ r·,Jt.; 
1.000 :OIJO~. como r.mpre!;limo, pura a creacâo de cooperalivn,; 
Gf.'. consumo e a~munciadit n Yota~iio. -

~pprovndo em ;?· discussão o ~eguintr. ar·l igr, do 

Pno.r.EC'J'O 

N. 576- H1~0 

(Do Sf\Mdo j 

O Congres:;o Nneional r esolve: 
At•tigo unico. Fica · o Governo aulo1•í;w.dn a empJ•egnr at '' 

JJ1U contos de réi~ para. auxiliar, sob á fórrr:n d<' ~mPI'I'Sfim'·· 
·,'t c reação de · coopQral.ívafl de con:':nmo, por intN·m~dio dn,
rel:lpectivos syw.licalo~ twofis:>ionae;;: l'I'YO~'ldas a>; di~po5:it;ti9-> 
em contrnrio. 

O Sr. J»residente - O project~ passa ã 3"' discussiiQ. 
O Sr. Mauricio cie Lacerda (pe!a ordem.) requer e obtem 

ài::;pensa de inf.ersticio para o pro,iecto n. 676, dê 1920 fiS'J.l
rnr na ordém do dia da Sl'!ssãr; s~guintP.. 

· O Sr . . Presidente - Passa-se ás vota~ões constantes da 
c.rdcn1 do dia. · · . ' 

Votação do pr•ojeclo n. 608 B, de 1020, t·onc~~tlf'lndn is<w:it'> 
dP direitos d!' imporla~ão a. ·usinas .de fabricac.:in do fert•,-, 
n._:.o E'! cbumho ~;m terrilorio brasileiro; eom pnrrc<w faVol'::tVf'll 
• ia Commissão i.;P Finan~as a. emcmda aprl''>c:>ntada (:l• lli;; • 
C..lS~i\0). 

O Sr~ PresideDte ._ Durante ·a 3• discussão dest"' pro
jrr.l.o foi offl'rr~ida a .~(>guinl o 

EMe,."'i10.~ 

Onrln convier, t'rn art.igo: 
Fiéa o Pon~r ExP-cuf.ivo aulori:r.ado a conced~t· c. i~c>nt,:llo r..• 

dil'oitos aduaM~ro~. inclusive laxu. de. c:xnndicnt<~. ao malC'ri:ti 
·importado p!!la Cnmara i\lunicipal de Ra!'h~cena, d~>stin::tdn .. 
sua ,usina hydro elcctriea f' rt~de de illumin~~ão. 

23 d~ de1.cmbro dé l !l2fl'. ·- I. Bonif(lcio. 
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Vou subm~~tt.er _a votos a emenda. 
Approvada a referida· emenda do Sr. José Bortifaci'o . . . " ' ' . 

1Ap.Provado em 3 .. di'scussão .e enviado á Co~missão .de 
nedacçao o seguinte . 

PROJECTO 
. ~. -.:. 

Art.' L" Gosarão ·do favor de isenção de taxas . e impos...: 
los de importação, ou outros, percebidos pelo The!'ouro Fe
del'al, o.s materiaes e os ma.chínisroos destinados á primeira 

' installação de usinas de ext.ra~o de minerio e de fabri
cação de ferro, aço e chumbo em territorio brasiieiro. 

§ 1.° Consideram-se, tambem, 'de primeira iastallação os 
materiaes e machinismos· destinadçs a sec~.ões novas de usinas 
já inaüguradas. 

§ · 2.0 Consideram-se comprehendidos. entre o!: materíaes 
e machinismos supra-referidQs os necessarios aos serviços de 
captação e adduccão <le forÇa motriz hydro-electrica para o 
funecionaniento das alludidas usinas. · . . · 

§ · 3.0 A isenção de. direitos se . farli effectiva m<:diante _re
lação; préviamente fornecida a_o Ministerio .da Fazenda, dos 

· objectos a serem importados eom applicacão á in.,taUa.;ão das 
.usinas. · 

§ 4.0 ·Pe.rderá o direito ·ao favor da ise~áo a. empreza 
contl'a a QUal .se verificar, em ·processo adminiStrativo, quo 
deu aos objeetos importa,dos destinos · diffe~entes do de sua 
applicacão· á montagem das ditas uSinas. -

Art . 2." E' o Governo autorizado : . 
. a) a c()nceder fretes mínimos de transportes nas. estradas 

· de ferro federaes P!!l'a os materiaes e ma.ehinismos destinado!!! 
ao estaheleeimeni.Q e funccionamento de usinas de ferro, aço 
e chumbo no ·Brasil, e para o minerio a ser trabalhado nessas 
usinas; · 

· - b} a. conoeàer ás mesm~ u·sinas isenção de impostos fe
deraes de oonsumo e quaesquer ouf.ros, erriQ'uanto não for 
possível ás resped\vas emprezas a distribuicão aos seus ac ... 
cionistas de um dividendo minimo de 5 o/c ao annCl -sobre o 
capital effeet:}vamente empregádo; . . 
· c) a. exercer o direito de dasapropriacão por utilidade . 
tmblica. durante os cinco primeiros annos de vigencia desta 
lei. de terras e quédas -dagua nec~>..ssarias ao estabelecimento 
das usinas de ferro, a~o ~ chumbo. . 

Art. 3.0 A isencão de rtireoitos de exportacão ·e etc e:cpc
<tien-te de oQUB trata o art.. 1 o será concedida por decreto, re
fcrP.ndado pelos Minisf.ros da Fazenda e da Agricultura; In
dustt'ia e Commereio. rlevendo constar desse decreto a re1açllo 
~omplcta dos materiaes a :importar com a ísenc§.o referida, 
b~:m · como a ~>.specificação das quantidades de cada naturez:l 
dos me,smp~ ntateljaes, tudQ de, ae.e.O_rd~ 9.om os Plan-º-ª ~ PJ:O:-: 
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"jeét.f)S qu~ tenham sido préviamente submetLido!-·a appro
vação ou exame do Ministerio da Agricultura, Jn-dustria e 
Dommercio. 

Art. 4.• As emprezas ' ou companhias de fabricas de ferro, 
e aço que ~sarem dos favores concedidos por esta lei, ficam 
obrígacms a escrtpturar em livros' especiaes, cujo modelo será. 
app.r:ovado pelo Ministerio da FazeDda, a entrada e s~hida e 
a'Pprovação dos materi:i.es importados com isen~ão de direitos 
e de expediente, na :fórma dos artigos precedentes. · 

· ~~t. 5:0 Semestr~:mente será verif!ca_.da a applicacão dos 
n)ateriaes Importados, por uma commtssao composta de um 
en~enhciro designado pelo Min:isterio da Agricultura, Industria 
e. uommc.rcio e de um funccionario do Ministeric ·da Fazenda. 

Art. 6.0 Si for verj.ficado que a empreza ou companhia a 
que tiverem sido concedidos os favores de que trata esta lei, 
haja desviado do fifu para que foram importados os mate
ríaes beneficiados com a 1sencão de direit.os, ficará a dita 
cmpreza ou companhia sujeita á multa do dobro dos direitos 
correspondentes aos inateriaes t.lesviados. sendo-lhe. além 
disso. cassada a concessão de importar quaesquer mat.eriaes 
com isenção de direitos e de e:x::pedient~. 

Art. 7°. As emprezas ou companhias qne g<'sarem dos fa
"Vores desta lei. fi-cam obrigados ao pagamento da.<1 despeza.s 
de transporte e das di•aMas de que tivere:n direito os membros 
da conunissão f íseal con.'5tituicta na fórma do art. , reco
lhe-ndo a importancia a qt1e attingirem estas despezas ou á: 
t.hesouraria do The:>omo Nacional ou á qualquer delegacia 
fiscal. 

. Art. 8.0 Os favores concedidos por esta lei só SM applica
J veis a-o material necessario ao primeiro estabelecimento ou 

ínstallacão do serviço, não podendo ser estendidos ao material 
Art. ~.0 Revogadas as dísposicõe:> em contrario . 
O Sr. José Bonlfacio (pela orde11t) requer e obtém dis

ptmsa <le impresslio da reclaecilo final {!o projecto n. 608 D, 
de 1!J20, afim de ser immediatamente votada. 

E' lida e sem observações approvad~ a seguint~ 

R'Bt>ACOtO 

N. 608 D- ~9'20 

ll.et!.accil.o fiMl do pl:ojecf.(J n. 608 B, de .,9!0, ·que eonce4_e 
1'.~r.nr.il.o dP. diJ'<'itrM de im.pnrtrtç6n tt ttsblas de (abricn(JtiO 
cl~ (Í!n·o, m;o r. r. lwm.bn tmr. tel·ri tr,r1.n lYrMi[ei?·a 

Arl ·to Gosarüo elo favor de isenção do taxas e impostos 
·de imp~t·t:iç5o. ou ontro!'-, pe~c~bidos pe~o Thesouro ~e
d~ral. os ma.le,.iaes ~ os macllmrsmos destmados :\ pr!me1ra 
ln9tallacno de nsinas e de e:ttracçlio de minerio . e de fnb'ri"'" 
cação de ferro, a4;o e chumbo em, territorio brasileiro 
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§. L" Conside!a:m:..se;·· tampem, de pri~eir.a installação ·os 
~at.enaes. ~ maclnmsmos destmados a secçoes novas de u sinas 
.la mauguradas. 

§ · 2." Consideram-se comprehendidos entre materiaes e 
machinismos supra-referidos os necessaríos aos serviços de 
eaptação e arlducoão de força motriz hydro-electrica para o 
funcc10namento das alludidas usinas. · · 

§ 3." A isenção de direitos se fará . effectiva mediant.e 
rel.aAJão. pr~viamente fornecidâ ao Ministerio da Fazenda, dos 
CbJectos a serem importados com applícação á installação das . 
usmas.· · . . , · 

§ 4." Perderá o direito ·ao favor -dà isenção a. empre?.a 
contra a qual se . ver ificar, em .processo ·administrativo, que 
deu aos objectos importados destinos differentes do de s.ua 
al)plicação á montagem da ditas usinas. · 

· Art.. 2." E' o Governo .autorizado : 

a) a conceder fretes .minimos de transportes nas estradas 
'de ferro f.gdera'es paira os materiaes e machinismos destinados · 
ao estabeleaimento e Junccionan1ento de usinas· de ferro, aço 
e chumbo no Bras~l. fl para o minerio a ser trabalhado nessas 
lisinas: .--
.. b). a conceder -á:; mesmas u:-;inas jsencão de impos~os f c
deraes de consumo e quaesquer oufros; .emquanto nao for 
possivel ús res:pcctivas emprezas a distribuição aQs seus ac
cionistas de um .dividendo minimo de 5 % ao anno sobre o 
capital effcctivamente empreg-ado; 

c) a exer.cer o direito de desapropriação por utilidade 
publica, durante os cinco primeiros annos rle vigencia desta 
lei, de terr:.ts e quéãa.'l dagna necessaria;.<; ao estabelecimento 
das usinas de ferro, a~;o e chl,lmbo. 

· iArf .• 3.• A isen~ão d·e direitos de exportação e de expe
diente ·de qne trat.a o art. i• será eoncedida por decreto, 
re1'erern:lado pelos Ministros da Fazenda e da Agricultura. tn
dustrin e .Commcrcio. &vendo constar· desse decreto a rel~ão 
completa dos materiaes a importar com e isenção referida, 
hem como a cspeeificnciio das quantidades de cada natureza 
dos mc~mos malcriaes. l.udo de accôrdo com os planos -e ·prd
jecto~ que tenham sido préviamente ~ubmettidos á approvn
elto ou .exnm~ do Mini-st.erio da Agricultura. Industria e Com-· 
mer-eio. 

Art. ~.· As cmprczas ou companhias de fabricas de ferro 
e aço que g~arem dos favores concedidos por esta 1eL ficam. 
nbri):l'adas a escripturar em 'livros cspeciaes, cujo modelo será 
approvadn pfllo Minist.erio da Fazenda. a entrada e sabida. e 
approvaciio do!': materiaes importados com isenção de dit:~itos 
(' d(l mtpediente. na f6rma. dos artigos precedentes. 

Art. 5." Semesf.ralmonte será. verificada a applic.acão dos 
material's importados, por uma commü::são composta de um 
enge-nheiro de.c:.ignado P<'ln Mini!'lft>:t:io da Agricult.ura, fudtts-
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Lda c Commercio {) de nm fuuccionario do Mini.sterio da Fa~ 
·zcnda. 

Af'L ·6.6 ·s~ for verif!cado que a empreza ou eompanhia a 
qu~ t1vere_m s1dn cC!ncechdos os favores de que trata esLa lei. 
ll~Ja· desvla.~o do ftm para que foram importados os mate
l'Iaes bonef1ciados com a isencão de direitos, ficará a dita 
emprcza ou companhia sujeita ú multa. do dobro dos direitos 
c9rrespondente:; aos materiaes desviados. sendo-lhe, além 
d1sso, cassada a cúncessão de 1mportar quaesquer materjaes 
com iSenção de direitos e de expediente. 

Art. i.~ As emprezas ou COffil)anhias que gDsarem dos fa
yores desta lei, .ficam obrigada~ ao pagamenln da!;; de!>pezas 
de transporte e das uiaria;; a que tiverem ·direito os memhrn..<~ 
da ~ommis.~ão fiscal constituída na fúrma do art. , reco
lhendo a. importancia. a que at.tingircm e.;tas dP-!;pP:;;as ou á 
thesouraria i:lo Thesouro Nal!iona! ou á. qualquer Delegacia 
Fiscal. . ~ 

Art. 8 ... Os favores concedidos por esta lei s6 são appli
eados ao material neeessario ao .primeiro estabelecimento ou 
installacão do ~"~rviço. não TJOdendo ser estendidos ao ma-
terial. · . 

Art. •!).° Fica ô Poder Executivo aut.orizado a. conceder 
isenção de direitos a{].uaneiros, inclusive taxa de cxpedíontc. 
ao material importado pe!a ·Camar~ Municipal de Barbacena 
destinado á ~ua usina hydro-electrica c rMe de iHuminação. 

Art. 10, 'Revogam-se as diS'IJOSiçõe.s em contrario. 
Sala· ela Commissão, de de dezembro rle 1920. -Raul. Se:: 

·- "P·rado Lopes. - Carlos Garcia. 

O Sr. Presidente - O project.o w1.e ser e>.nviado no Sen:ldo. 
Votacão do pro,i~to n. 70?, de 1920 (reilacção da nm«?nda 

approvada (\ destacaa.a do prOJ~Cto n. 596, dil t9_;W'). abrmd/) 
o ert:'ditn de '40{):000$, para pagamcnt.o do DY"Cld!O da A:-;,;n
riaçüo Commcrcial <la Bahia (diseur:;são nspecíal/. 

Approvaào em niscnsqfio c::.peeial C' rnviadn :í Cnmmif;siío 
cl~ Rràacção n sr:;minlr. 

PI\O.JECTO 

N. 705 - t.920 

O Congre-sso Nacional re.o:olv~: 

Art. •1.~ Fica ant.orir.ado o IP'odcr Execnlivn n abrir, p~Jo 
Minist<>rio da Via~ão. o cr~>.diío especial df' 400 :000~, parn. 
paga~l('nto' do nr<0o arhitr~dn do prú~io da As;c;ociação Ca~
mercial da Bahia, e:q>roprmdo 11m Ylrt.ud'e d~~ obrM roo.J.~
·zadas no porfo da .Ba[1ill, de accôrdo com a mmut.n de P.~cn
pllJJ'a ajmt.ada c n.pprrwada peln.re~pnct.ivo Ministro em 1913. 

Ar(. 2.• Rov:1gam-:i~ ns çJispm;i~i}rs ('m contrario. 
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. . O Sr· P!Hs .de Carvalho (pela ordem) requer e obtem 
d1spensa de impressão da redaeção final do projecto numero 
705 A, de 1920, afim de ser'immediatamente votada. · 

:E'-Ücta ·e sem observações approvaja a seguinte 

RWACÇ,{O 

N; 705 A - 19120 

Re.dar.ção final do projecto n. 105, de 19!0, que abre o cre
dito de 400:000$, para pagamento do predio da Asso..., 
ciaçã.o Commerr::ial da Bahia · 

O Congresso Na~ional decreta: 
Art. ·'.1..° Fica autorizaâo o ~der Executivo a abrir, pelti 

Ministerio da. Viacão, o credito especial de . 400-:()00$, para. 
. pagamento .do preço arbitrado do <predio da Associação .Com
mercial da Bahia, expropriado em virtude das o-bras · :reali-
zadas no p-orto da Bahia, .de aecõrdo com a minuta de .eRcri
:ptura ajustada e approvada pelo respectivo Ministro em 1!H3. 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. · 

~ Sala das -commissões. 28 -dP. dezembro de.11~20. - Raul 
Sá ·-J-osé .4.l1.'eS. - p,•ailo Lopes. - Rodrigu~.s Machado. 

O Sr. Pres_idente- O projecto vae ao Senado . 
. ~ Vo~.acão dQ proJecto n. 695 A. de f92D. providanciando 

sobre o. ·modo de pagamento das consignaçõe~ dos funccio
narios . publico9; com a emenda da Commissíto de Flnanças 
Ç·i• discussiío). . 

Aprovado em t• disouss§o o Se@'tlinte 

' PROJECTO 

. N. 695 A:.._ i920 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo tt~ír,o. A .pa.rtir de 1 de janeiro de 'f.gfõf. as con

_qignacões feita~ para pagamento dal'-: dívidas contrahidas até 
3t de d~mbro ~orrent.e, peJos fuoccionarios publicos civiR e 
militare~ e pelo!'! diari~tas da União, e bem. íl~~fm netos 
funccionaríos e diaristas da PrP.feit.ura do J?l9trJCto Federal. 
Pm estabelecimentos banca rios, associações . àe cla~sos ou 
outras e tarribem com nart.iculares, ~erlío deduztdRs das folhas 
mensaes. metade n&F: datas constantes das mesmns conslgna
çõc~ e a outra me~ade, aecreseida do juro legal de 6 %, no~ 
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l!~azas: dê .nm anno a contar das referida; datas; re\'ogadas a~ 
disp<;SJC1'ies em contrario. · 

O ·sr.' Presidente - O projccto passa. :i 2' discussão. . . 
. O Sr. · Nicanor Nascimanto. {pela ordem) . requer e obtétil 

(hspensa de intersticio· -para o project.o n. 695 A, do i9~o; fi:.. 
gurar na 9rdem do dia.. da sessão seguinte. · . . 

Votação àd project~ u. 7•52, dG 19~0, relevando a Jero'-i 
nJ:rpo JQsé da Silva, da responsabilidade pelos sellos rou-. 
ba.do,s da Collectoría de Curvello (2• discussão). · · 

· Appt·ovados successivamente ·em 2•· discussão . os S('.g:llin ... 
tcs artigos do 

P.ROJECTO 

N. 752 - 1920 

Art. <1 .~ Fica relevada a rMponsabilidade que porventurâ 
tenha o ·collector federa.! de Curvello, Estado de .Minas Ge
r aest J-eronymo José da Silva. pela import.aneia de 21 :662$WO-. 
de selins federaes. que lhe foram roubados.· . 
. ·. Art..! 3.° Fica o Governo· .autorizado a abrir, para exe·-
cução da presente lei. os necessarios erel(iítos. · · 

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

O Sr. Presidente - O pro.iecto passa á. 3" discussão. 
Votação dQ projeeto n.· -4'13 A, 'de ·t920, do Senado. fi~ 

xando os vencimentos da Guarda Civil; com parecer da Com
mi!isilo de Fíne.nças, aoocitand() o projeeto (2" discussão) . 

Atp;provados StlCCNJsivamcnte em 2" discussão os segu inte~ 
artigos do 

PROJ:ECTO 

N. 4!13 A - 19-20 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta. : 
'Art. L• Os funccionarios da Gúarda ~ivíl teriia · os se~ 

8'Uintes vencimento!!: 

1 inspector .. . .. ... ... .. ..... · 
1 ~ub-in!'pl.'clor ... . . • .... .. ; . 
1 a'lmoxarife .•.... . ...•• .. .. 
Fi!'!cacs . .•. ... . . .. ....• .. ... . 
.'\judn.-ntes a . . .... . . . •.. .. • ... .. 
~uardP.§ de 1• a .. ._ ••.. . · . ·.z • ••• 

tfr:oooeooo
s:ooo:ooo 
4:000$000 

'3 ;600$000 
3 :400$000 
~;200$000 
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Guardas· de 2• a .......................... . 
.Guardas de .3• a .............. ~ ......•..... 
GratificaÇão ao chefe do expediente ..••.•... 

2:600$0{)() 
"2:200$00(} 
. 600$000 

Art. 2.0 O ("'>'{)vcrno forueeerá aos fiscaes, guardas c de
mais funcciona.rios os uniformes pelo· custo,. pod:endo organi:
iàr uma officina com o pr.oprio pessoal da Guar-da, nos Iúol
des das exist~ntes na Brigada. Policial, ·preferindo entre as 
costureir.as· as viuvas, mulheres e filhas dos fu.nccionarios da 
çorporacão. . . . . . 
. Paragrapho uilicó. Os descontos por t,ornecimentos de 

uniformes serão feitos na razão de .15$ mensaes. Cada fun
ecionario dará um fiador i~onéo OUJ depositará como. fian«:o. 
do;; fornecimentos feitos noA cofres da thesc.uraria da Policia ~ 
quantia de 2'500, sendo o saldo respectivo restituído ao fun
ccionar:io nos casos de exoneração e aposentadoria e aos seus 
herdeiros no de fallecimento, depOis de feita , a. deducção elo 
qn~ for devido á Fa:zenda Nacional. 
. Art. 3: A pensã-o estabelecida na lei n. 3. 605, de 11 de 

dezembro de 1918, será. attribuida indistinctamente a touos 
<Í!\1 funceionarios da g-u.arda~ Quando contarem mais de 2.(1 
ânnos de servü;os; as \l)ensõ'es a que terão direito esses fun,.. 
cciouarios, su"as viuvas, seus filhos menores e suas filhas sol
teiras serão de tres quartas partes dos vencimentos r(!!'l.'fle
·ctivos. Na h-ypothcse de' fa.Hecimento, estivesse ou não o fun
ccionario no gosri da pensão, ~í. sua viuva, aos filhos menor~s 
e ás. filhas solteiras caberá tambem o direito á pensão. 

Art. 4.• Revogam-se as disposi~oos em contrario. · 

9 Sr. Presidente - O projecto passa á 3• discu.o;são. 

O Sr. Vicente ·Pirag.ibe (pela ordem) requer e obtem dis-
11em.a de intersticio para o projecto n. -H3 A, de 1920, figu!'!tr 
na ordem do dia da sessão segninte. ' 

Votação do pro.jecto n. 7 48, de 1920; üodigo de Contabi
li<laàe Publica; com parecer das Commissões Especial de Coo
!abilidadf! Publica e da de Finan:cas sobre .as ~mcndas (3• 
'l.l.i~cussão). • 

Vot:lçf'w da seguinte 

Emenda n. I 

Capitulo I - Ao art. 1. •: 
§ 1.0 Depois de cestrada de fen-o,, acereseente-se: clinhu 

de navegação,.. 
§ 2.0 Supprima-se o final a paJ'lil' ri~ ~Jl')'.lmlcl,1. (;nr r·c

tnnfo~. - Paulo de Frontin. 
Approvada a primP.ira parte.. ( § 1.") . 

Rr.jeitada a segunda parf.<:. (§ 2Q). 
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Vota~·iio áil seguinte 

Emendá n. 2 

. Capitulo ~I -.Ao a,rt.. 1~: - Supprima.-se o final desde 
·as palavras: 4'Sendo p.orem~. · 

-Rio oe· Janeiro, t3 de dezembro de 1920. - P4ulo de 
FrQntin. · · 

1\e,ieitada. 
Votarão da seguinte 

Emenda n. :l 

Ca!pit.ulo UI - Ao aa:t. 23 - Paragrapho unico. Sup
prima-se: 

Ao art. 27: 
Em lugar de «no prazo de 48 horas» diga.-.se: .;:;nos pra-zos 

fixa.dos n.os respecltivo.íi regulamentos não podendo por,~m 
e-xeedel' de uma semana:.. 

Ao art. 3i: 
~ -1." !Onde di.z «4 %»'; leia-~c «1 %». 
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 1920 - PauLo de 

Fro-ntin. 
Rejeitada as Jua.s l)rimeil-as partes e approvada a .lerceim 

pr~rte (art. 31). 
,, 

~ 

Capitulo IV - Ao a.rt.. 35: 
Supprimam-se as ![lalavras: <Ull~m da rcspoosabilidad<J 

criminal:.. · : .· 
Supprim!hSe Lamllern todo o periodo que coll1C~-a· assim: 

<No caso de, etc.:r> 
Ao art. 4{}: 
Supprima-se. 
'Á/) art. 42: 
Let.tra b) Em vez de :.!:000$,, diga-~c: to:OOG$000~. 

Ao art. H. 
·s t,o Onde se diz: <15 %~ lêa-se: dO %•. 
·Ao art. 45: 
~ 4. • Em vez de c 50 o/o~ seja : <20 ,.-,,. 
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Ali · arf. 57 :· 

Supprima-se o artigo e seu paragral)ho- unico. 
Ao art. 60: 
Onde diz: .cquinzenalmente>, . diga-se: <mensalment~. 
Rio de Jan-eiro, i3 ·de dez'embro ·· de 1920 • ._; Pimlo d~ 

Fron~. .· _ 
Rejeitada até o art.,. 42: 
Approvado o art. 44. 

/Rejeitados os a.rts. ·.qs e 57. ·
Approvado o art. 60. 
Votação da seguinte 

Emendo. n.· S 

· ·Capitulo V - Dos bens publicos -
c~ital. -Paula de fr.ontin . o. _ 

·• · . Rejeitada. 
Votação .da SeS~Uinte 

EmenM n. 6 
. :· .... ~ . ,/:f . 

0 .. 

1Ca.pitulo VI - Substitua-se assim··o titulo: 
· ' ·· ·wi!Dos ··re-Sporu~aveis por. dinheiros e bens moveis · :PU-
blicos:.. -

Ao a.rt. 79: 
Supprimam-se as palavras: <q>or quaesquel' ben~. sub

. stltua-se p elas seguintes:- cpor bens· moveis~. ·No period~ 
1'inal, e,m -v~z de. c5Qo:OOQ$~, diga-se: ~20.:000$00~. 

R}? de Janeiro, 13 o <lc dezembro de 1'9"2Q.. ___. Paulo (.lê, 
f:-onttn.. : . .: . . · . . . -. . , .. ::· ... . . 

Rejeitada. " 
Vot~ão da ses:uinle 

Emenda n. 7 

Accrescente-sc onde· convier: 
00 Art .. . Nin~cm percooer".i orrlonado ou ·sr:rLi,ficatfiÓ' 

pelos cofres do Estado, sob qualquer titulo ou pr~texto, sem 
que esteja expressamente fixado ou autorizadp -por, lei. -
()(!ta'IJio Rocha. . .. _ o·- ·-·-- . __ ... o . . .. _ . 

... 
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O f?r. Presidente- A' esta. emenda a Commíssão of.!'ereceu 
1 seg,.unte · · 

EMENDA SUBSTI'l'I:JTIVA. 

«.l~inguem ,perceberá pelos l'lO'fres da União quaesquw.: 
remunerações, sob nenhum pretexto sem que estejam ex-
pressamente fixa5tas por !eí. ~. ' 

Approvado o substitutivo e prejudicaào a emenda . . 
Votação da seS'Uinte 

Emenda n. 3 
Aceréseente-se· onde convier: 
Os orçanJentos e as consignações marcadas para as obras 

e_ serviços publicas não poderão ser excedidos sob a pena de 
f1car a desp~za excf'denlc a cargo de quem a tivtt indevida-... 
mente autl>ri:l;ádo. - Octa·vio Rocha. 

Consultada a. Camara, concede a retirada da emenda . nu~ 
mero 8. 

Votação ~a seguinte 

Emendo. n. 9 
. . 

Art. H - SuJ.Jprimir as palavras «para cada Ministerio•, 
depois .de edespeza a fixar.)) ~ 

Ar t. :12, 13, 14 e 15, substituir pelo seguinte: 
- ·.t~rt. 12. A proposta do Governo <iividir-se-ha, quanto M 

Or<iamento dat despeza, em quatro parlcs: despeza ordinaria, 
de~peza extraordinaría, dcspez~ especial e mo,•iment<J de ca;.... 
pitaes. · · 
, § 1. • A àespeza ordinarül, que será discriminada por mi
nistcrios e serviços. comprahende todas as despezas perma,. 
nentes de pessoal e material relativas a cada e.xercicio, in
clusive juros <las· dividas interna e externa, garantias do 
ju1·os, subvenções, auxilios e outras despczas t.lc igual na-

. turcza. · . 
~ 2. • A dcspeza c:draorciinaria, iguahnP.nLn rti~criminada 

por ministerios, é constituida pela parte variavel decorrent,c 
de creditas especiaes. despezas eventuaes c oulrns que dc
pendr.rem de avaliacão ou previsão. 

§ 3. o A despeza especial é a re~ultante da a.pplicac·iio rlc 
fun-dns especiaes, constant.es da recaita de eada excrcioio. 

§ 4.• Como applica-ção de capit.acs consideram-se as des
pezas aut.oriz:adas para acqt~isicão ?11 constrT!C~ão dr. h.c~s i!!l
moveis. bens de nntm·cza mdustr1al. matenal ou edtftcacoos 
para a· õefcsa. ~acionai P:.:quaesquer outros ben.s que augmcn-
118m o patrocmw da Umao, bem eomn as dest~nadas á am<lr
tizacão das dividas interna ou externa do .l!tuz. () consumo 
annual da<tti'e!leR valores, eonoeq.uente á u~1hzado ou d'epre
cia<:.ão lõ;E!rá considera.do como verba espoo1at da despeza. e~-
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.. tnior~inaría, destinada á constituição de um ~Fundo • de 
Amortização~, que figu-rará. oon'io receita especializada. até sua 
a~hcação definitiva na substitu§~ão ·ou baixa dos bens 
amortizados. · · · · . 
. . Art. · 13. A proposta, quanto á . receitc,;;, dividír-se-ha, 
1gu~m~nte, em quatro partes.: renda:- · ordinaria,. renda .extra
ord~narla, ren_da. com applieac;ão especial e mobilização de 
capltaes. . . 

§ 1.0 (Como está todo o art. 1.3 do projecto). 
, .2.0 A renda extraordinaria resultará: · 

. . i 0
, de quaesquer rendas percebidas como . indemnizacão 

. · de serviços •extraordinar:ios custeados pela União, como a das 
oontribuições :!)ara montepios civil e militar, impostos de 
industrias e profissões, taxas de .consumo de agua. e outras; 

.2°, da cobranca de divida activa i'C!lultante de rendas não 
computadas em.- e::x::eroicios anteriores; . · . 

3°, das rendas eventua.es, taes eoinc multãs, restit1,1içõe:s 
á Fazenda. donativos e outras. · · . 

§ 3." A rendà com. a applica'Qão especial ~rangerá todas 
as taxas e contribuições destinadas a fundos especiaes. 

§ 4.• A mobilização de capi.taes será proveniente de: 
a) producto das operações de credito; . . , 
b) cobranoa da divida ·proveniente ·de ·rendas já compu

fadas em exercícios anteriores a debito dos. contribuintes; 
c) producto da venda de bens moveis e immoveis perten-

centes á União; _ 
d) cobrança de saldos em poder dos responsaveis . 

. · Art.· 14. A:·restituição de ·· quantia indevidamente paga 
pela · Fazenda só ·será escr!;pturaoda como receita erlraordi
nar-ia ·si occorrer em e:xercicio diof!erente do ·-do ·pagamento. 

Quando feitas as duas operações. no mesmo exercieio . 
motivarão uma annullação de despe;r;as. . 

Art . 15 .. Os saldos não applicados da J'eceita destinada 
á . constituição .de fundos especiaes serão transferi·dos -para 
depositos-no fim ~e cada e-;ercicio, emquanto não c c;mcluido·s' 
ou extinctos os serviçoS: a que se referirem. · 

!Sala das sessões, ·iO de "dezembro · ,lP · ~020. - Oétavio 
\Rocha~ · . · · 

Re,ieitada a primeira parte. 
Approvada: a se.,"''lnda. parte, r elativa ao arL. :15 . 
Votação da segt:ti:nte · 

.. 
·r ' ~ 

EMENDA 

N. iO 

Accrescente-:c<e onde convier: 
Art; ·Nás collectorias federaes em que não estiver pro.: 

vi do ~ · logar de escrivão e emquanto permanecer · vasn esse ., .. 
:..._: 
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cargo, o t:ulludtll' l.(•t·á Llil'eito ::i toi)á a liOr~ cntilgcm 1k,;tinada 
a co!lectorcs e escrivães . 
. Sala das ~r$sõcs. -1-'t de dezembro de i9·20. - .Camillo 
Prates. 

Rcjcil.at:.la. 
Votarão da ~e~,;uint a 

::\.H 

• :o;nb-r.ml'tHia :i cnH'nda n •. u, da Commi$Sào de Cont.a
btlidade: 

§ 1•;111 l.lldn:-~ n~ rornccimcntos fe itos ús rcpu1·tições rm-
hlic.tl!:i f1Jrler:ll'~ serãn preferidos, em. ignaldade ele 'Condicões, 
os pJ'oponPnf l\:'1 nacionacs. · · • 

Sala <lu;-; s!'ssõc-s, 1 ~ de dezembro de i 920 . . - C(l.millo 
Prates. 

A prnvad u. 
Votucão r.ln scsuinrc 

EMENDA 

N • . 12 

Sub-cmcndli li emenda n. 45 da Commíssão: 
Suppri mn-s(~ a emenda da Commíssão. 
Rio, ·H do drzL•mbro de 1920. ' - Octavio Rocha. 
Approvnda. 

o Sr. Prsidente - Vou submetter a votos as emendas da 
Commissão. · 

Approvu1ln:; sucec.ssivamente as seguintes 

!\~lENDAS DA OOMMlSS,Ã.O 

.J~n1 Le•·cnil·u rlil'cu:.-;são o Relator geral justificou as 97 
emendas nfi'I'I'O!!lrln:; pclu Commissão, que adeante vão enu
meradas, Dn llCI'·t)r•rlo. porém, com as sugge'3tões feitas da tri
lmnu. ·pr•Jn ~~·. :U11pul.aL1u o~tavio Rocha passa ella a offe
l'ecer mais U~'~ :-~m;uinlc.~. con~inuando a numera~.ão anterior: 

N. 98 

Ao art. 25. ~ 2• - Depois das palavras ~a {)Uja j~ris
dícção•, accl'cSct'ntc-i'P. : 4neste partícula~. 

C . - Vól. ~·y . ii 
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'N. 99 

AHet·e--;e a numeração do art. ·26. cuja materia passará. 
para depois do art. 22. 

N. :100 

Ao art . 40. ~ 3Q .• in tine - Depois da palavra «tabellas», 
a(lcrescente-se : ~definitivaS». suppt•imindo-se o resto do pa
ragrapho . 

.Segliem-se as "emeÚda~; da commissao = 

N t 

. Ao ~Àv. I. (i:lrt:; . i " ;';i:: 3" •. ~ 4v do pn}jeeto), suh.stitua-se 
loúo o capitulo pelo sc:B"tiinte· : 

c:·\.JP-lSl'ULO 1 
1 

C.lc.l'ITRAL.IZ.A o:; :SERVlÇL>S DE CON'l'Al:liLWAOE 

Art:/1.0 A !Contabilidade da União, compre.hendendo .lo
dos os aoctos relativos á gestão do palrimonio nacional, á in
specção e regit;ll'o da receita e despeza federal, é centralizada 
no Ministerio da .. Faz.enda, s.ob n. immediata direcção da Con
tadorJa Central da R.epub.lica e fiscalização do Tribunal de 
Contas. . 

§ t;v As contado:i'i~s secciQnaes }los i\li~ist~rios, Correios, 
Telegra?ho.s, estradas _de ferro e Qutros estabelecimentos in
dustria.es da União ficam, para tddbs os êffeitos, subordina
dos á Contadoria Central da Republi'Ca, cabendo a direccão 
dessas ~ontadorias a funccionarios de Fazenda cotrifuissiona
dos pelo Presid.~hte da Reptibiwa em= decretti referendado 
:pelo M;inistro da Faz.enda e pelo titular do MinisteriQ respe-
ctiv(). . l 

Art. 2-.0 A émi.tadoria déntr::il da Réi:iübiiéa orgaruzará, 
orientará e fiscalizará todos os ser·vicos de escriptur ação da.s 
reparti.ções federaes; expedindo as . necessarias instru~ões, 
e:xigindo todos os elementos . de informações e. exereendo inspe
cêao por mhêcionarios designatlos pata e:jse fim .. , . 
· .·Aft• 3 .. 0 O rt!gistro. das operàções de, -coptal:!ilidade far 
sa::.., exceptó na.S eollectoriás; pelo mediotlo. das parti~ás: .4o
brcidas, mêEJ,iante formulas e ,moaelos organizados pela Con"' 
tâf:l"ofià- !Ceiltrâ1 da. Republic.a.. . .·. ._ , . 

Art. 4." As Delegacias l<~iscaes do rrhesciuro Nacional, às
sim iomo todas a,s :contado:rias se~cionaes organizarão, com 
os ·elementos proprios e os fornecidos pelas repartições 
subordinadas; .. balancetes mensaes que. serão enviados a Con
tadoria Central d.iJ. Republieà até ó ultimo dia do méz se.,"uinte 

' áquelle a que se refer.ireiri a,s opet'àéões. 
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SESSÍO EM 28 DE DEZEMBRO DE i920 

· § 1.• Nos balancetes mensaes a rooeita e a despeza seriio 
rigorosamente classificadas. 

§ 2.• .'\ l<~ 15 de janeiro do período addiciona.l as repar
tições subordinada.s aos diversos tninisterios enviarão ás re
spectivas conta,doria;.. as demonstrações das despezas empe
nhadas durante o anno financeiro . A' vista dessas demonstra
çóes a iContworia respectiva levantará a coni.a geral das dcs
pezas . do respectivo :ninistcrio c a enviará. dentro de 20 dias 
á Contadoria Central da Republica para orgauizacão da conta 
das des.per.as empenhadas exigidas no art. 19 n. !I. 

Art . 5." A Contadoria Central da Republít:a organizará 
um balancete trimestral de todas as oper~ões de contabili
dade da União, c le"\íantará. a 3() de novembro de cada anno o 
balanço geral do' ultimo, ex:ercicio financeiro. 

Paragra,pho unico. Uma cópia de cada balancete tri
mestral e do balanço geral será immediatamente r emet.ti<la ao 
presidente do Tribuna! de Contas. 

Art. 6.0 O chefe da Contadoria Central da, Hepublicu e 
os chefes das contadorias seccionaes serão pessoalmente re
sponsaveis pela . exactí.dão c preparo opport.uno da escriptu
r ação, contas •. balanços e demonstracões dos aetos· relativos i 
reoeita e despez.a fedePal. 

Art. 7.• A falta de cumprimento das obrigações imposLaii 
pelas disposi~ões deste capitulo, assim como das ordens e 
ínstrucçõe~ expedidas pelas autoridades competentes para a 
execução da contabilidade da União, sujeitarú os int'ractores 
ús penas do art . . 35 da presente lf'i. 

Ao ·capitulo ti : . 
N. t2 

Ao art. q•, que passará a so, redija-se assim 
Art. K6 O exercício fina.nceiro começa em 1 de janeiro 

e termina em 30 de abril do anno seguinte. · . 
Paragrapho unieo. O anno financeiro coincide com o anno 

eivil. 

N 3 

'- Art. 5°, que passará a !)0, depois da . palavra 4ldireito~, 
sunstitua-se a ~eda.cção pela seguinte : 

~dquiridos, dentro q.o anno financeiro, por ella. ou seus 
credore~ . · 

• N. 4 

Ao art. t>•, que passará a iO : 
Em vez de <que se não houverem ultimado~, diga-se :. 

"gue se nã.o ultimarem» . 
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N. ;) 
·Ao mesmo artigo. ~ 1°, em vez de «Ordenari- e q:orde

nadas~. diga-se: <tempen:liar~ e «empenhadas:t. 

Ao mesmo artigo 6°, § 
N. <i -

<)o • 
~ .:• 

!Em vez de «Ordenadas~, aiga-se: «empenhadaS» é,; 'iti 
fine, em vez de «art. 55», diga-se : (Çdos arts . .70 a 75,. 

N: 'i 
Ao art. 7° (que passará a 11) , _substitua-se a redaecão 

pela seguinte :. 
«Depois de 31 de março perderão o vigor todos os cre

dites orcamentarios, bem com() os supplementares e extraor-
riinario.s, na parte não empenhada.» · 

N. 8 
Ao art . so (que fJassará a 12) -Em vez de «ordenadas~. 

diga~se: ~empenhadas,. -· 
N. -g 

Ao art. ·()~> (tlue passará a i3} - Em vez de «-15 de maio», 
diga-se : «20 de rnaiol>, supprimindo-se as :palavras·: «de cada 
anno~. e aerP-scentc-sc mais: _ 

~ § f.Q E' licito . ~ governo reclifícar . a proposta em 
niensagem especial , -~mquanto dependente ·de discussão no 
Congresso o projecto de orçamento». 

§ 2. o Para a · organização da pro.posta remctterão os di
versos minist~rios ao da Fazenda, até 20 de abril, os elemen
tos necessarios áquelle fim:~>. · 

N .. 10 

Ao art. w (que passará a 14), no II, em vez das ·.ex
presões «TT1édia . desses quantitativos~, diga-se: <tmédia des
sas arrecadaçpes~. 

N. H 
Ao ar t.. u · (que p~ssará a 15) -Em vez ~e ~~ prop6sta · 

terá o dispositivo~, diga-se: «A pmposta terá a fórma> . 

N. -12 '~ 
·· Ao arL 12 (que passa a 16) , depois. da palavra •'compr~-
lu'~nsiv~. digá-sc : «da" que dependerem de avaliação~ . 

N. 13 
Ao mesmo artigo, §§ i" é .zo - Snpp1·imam-t:c. 
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SESS.~O E:l\.! 28 DE DEZEMDRO DE: HlZO 

N. t4 
Ao art. J(j (que passa a 20 ) , redija-s~ assim : 
~1\. proposta terá na Camara dos Deputados e no Senado 

o andamento determinado pelos respec.ti,·os llegimentos. ve
dado, porém, ínscrir em l)rojec!.o de lei de orçamento, quacs
quer disposições : 

a) que não Lenha relação immediata com a matcriu or
l}amentaria ou com as finanças publicas: 

~) que tenham caracter de propo5ir.ão pi·inci·pa!, que d{)va 
segu1r os tramites estabelecidos para os projeclos de lei; 

c) que, de qualquer modo, importem em delegação ao 
Poder·Exoc.utivo de attribuiçãú privativa do Congresso; 

· di que, de qualquer f(Í!·ma, augmcnlem vencimento~, or
denados e grat.ificaç.ões de funccionario.s ou empregados ·pu
blicas ou ·modifiquem a natureza e o titulo dos que clles per-
cebem; - ~ 

e) que autorizem ou con3ig-ncm dotação para serviços ou 
reparti~ões n:'io antet·iormcnte Cl'eado~ tm previsto~ em lei~ 
:Ordinarias ·Permanentes.~ 

N. 15 
Ao art. 17 (que passa a 21) -Em vez de Direct.oria Geral 

de Contabilidade; diga-~e : .;Contadoria Central da Repll
blica~. 

N. iô 
Ao mesmo artigo : 
Em vez de «até sete mezes após o termo de exercicio~>, 

diga-se: até 30 de novemb~o do exerci cio se:;uil,lt!~:~>. 
Ainda no mesmo artigõ, no período finaL em vez de «s\ 

as não~, diga-se·: «.~i não as». · 

N. 17 
Ao art. i9 (que :passa a 23) Em vez de otDirectoriR 

Gerab, diga;..se: 4:Contadoria Central~. 

N\ f8 
Ao mesmo art. n. I - Substitua-se & redac(lão pela sé

,seguinte : .. 
«A receita nrçada, a ar-recadada, a recolhida. aos cofres 

geraes e a por cobrar, bem oomo'"a discriminacão da. cobranoa. 
por EStados e repartições.::t 

N. 19 
Ao msmo art. 19 : 
Accrescente-se ao n. II elo artigo o seguinte 
cBem. assim a demonstração das despezas de exercicios 

findos, com indicação da sua natur.eza e d~ exerciciQ ~ ,qu6 
· pe:rteuciam.~ 
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.fi. 20 
Depois do n. II, accrescente-se ao art. ~9 o seguinte . 
Paragrap:h() unico : 

. . i:Em relação tanto á receita como á despez~ serão anne
xa,das as tabellas parciaes necessarias para esclarecimento das 
contas.> · 

' . ~· 2i 
-Ao art. 22 (que passa a 26), depois de · «regmamentos ex-

-pedidos~, na a• linha, accrescente-se, antes da palavra <sob:. 
~ palavra «e~ . 

-N.~ 22 

CAPITULO III 
~~c. :!rt. 23 (que :p-assa a 27 ~ : 
Ao paragrapho unico, accrescente-se in fine <proce

dendo-se · á cobrança nesse período de acc.Qrdo com as taxas 
anteri ore~. -

·, 
N. 23 

Accrescente-se, depois do mesmo artigo o seguinte : 
Art. (que terá ~ Dli~eração de 2s),.....: 

- ' 
<~:.As rendas da União que não forem arrecadadas até 3f 

de marco do período addicional, constituirão divida ~.ctíva, 
que d.everá ser registrada . :para se proceder á sua cobr. ~ 
immediat,a.. ~ . 

. N . 24 
. A.o art. 24 ..:iu:p.prima-se. (A sua materia pass<Ã-, com 

· reda~~-ão e' numeração modific~das, para . depois do "t·· 'll 
art. 30. do proJe·to.) 

N. 2S ' 
~\.o art. · 25 que passa a 29)'. : 
Accrescente-se ao seu $ 4°; in f ine, 1• alinea, ._q.epois das 

ex:pressões - ~eios necesa"arioS» as seguintes ~ «ao re~epi-
. _m~nt? d~ perte,~~ntes 45 :uas primeiras classes:.. . 

• N. 26 . · 

" -::- A.o art. 27 (que ;passa a ~1.) - Substitua-re, pel~ se-
guinte, a sua redacção : 

Art. 31. «Serão recolhidas, dentro de 48 horas, aos co
fres do Thesouro ou suas delegacias - as rendas arrecadadas 
pelas repartições federaes do Districto Federal ou das Capi

. ta.es dos Estados e dentro dos · prazos fixados pel_o , ·mesmo 
. .' 
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Thesouro e suas Delegacias, em tabeUas registradas pelo Tri
bunal de Contas, as arrecadadas. pelas demais reparticões.» 

N. 27 
Ao mesmo àrtigo, ~ 2''. 2• alinea e 2.. linha. depois da 

:palavra «.Paragrapho_s~, diga-se: ~fazerem» em vez de ~fazen. 

N. 28 
Ao art l8 (que passa a 32) no § 1°. 
Em VM. !'Ir.: «além de pagarem». diga-se : «lém de pa~ar». 

N. 29 
i\o art. 30, § i" - Substitua-se a redacção' pela seguinte : 

§ i. • :Sem prejuízo de' ulterior decisão do Tribunal de 
~tontus, as autoridades fiscaes. ordenarão o recolhimento pro
visorio das importancias que sup.ponham, com justas razões, 
desviadas dos cofres publicos, sob pena de juros de móra, 
suspensão de funcções e cobrança executiva, salyo deliberação 
em contrál'io do Minist.erio rla Fazenda. 

N. 30 

Depois do art. 30 accreS~Cente-sr rstf' (qUE:'- passará a 
.· ser 95} : 

«Art. 35. As im:port~ncias entradas a qualquer titulo, 
nos e.ofres das repartições publicas, serão levadas á conla do 
Thesquro Federal e d~vidamen~e escripluradas na sua cnnt.a
bilidade.» 

N. 31 

Ao art. 31, que passa a 36, ·red~ja-se assim 
Art. 31. Os depositas feitos a qualquer f.itulo nos co

fres federaes terão escripturacão especial. Seguem-se os pa
·ragra:phos de i a 5· sem emendas. 

Ao mesmo artigo. * 6° - :Em vez de dodos os ben,s:., 
diga-se, s6mente. «os bens:t, o re~to como está no ·para
grapho. 

N. 32 
Ao mesmo art. 31, § 6", accrescente-se a alinea : 
<Não se incluem neste d!spositivo (do § 6°) <~:os títulos de 

divida publica, os valores em r.aução nem os recolhidos em 
.vírtude de o-rdém judicial.» 

N. 33 
Ao art. 32 (que pa.ssa a 37) - Acoreseãnie-se, infine: 
c ..• que poderíio ser alienad.os, a juizo do Governo, para 

. attend~r & restituição dos m,esmos qepositos .~ 
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N. 34 
Ao ·art. 33 (que 11assa a 38) rediJa-se assim : 
<~:Art .. 38. Como recurso de receita poder)i o Thesouro, 

quando autorizado na lei de orçamento, e até- a importanci~ 
fixada na autorização, emittíx, pela Thesouraria Geral ou 
pelas Delegacias. nos Estados· ou em 'Londres.:- bilhetes resga
t.aveis dentro do exerci cio fiq.anceiro. » 

N. 35' 

Ao ~ 1 o dp' lllcs~o artigo, substitua-se pelo seguinte : 
<~:As emissões de taes bilhetes serão registraçlas no Tri

bunal de Contas, após a respectiva operação, ficando o The
souro obrigado a ·enviar mensalmente ao mesmo Tribunal 
quadros demonstrativos ctos bilhetes cmittidos e resgatados.» 

~· 36 
.:\.o mesmo artigo, §§ 3" c ~c Supprimam-se: 
(Os , arts. 34, 35 e 36 passam :re;:;pectivamente para 39, 

40 e .a.) 
N. 37 

Ao art. 37 (que passa a 42); accrescente-se in tine 
«e as que o não forem serão devolvidas dentro do mes

~ :mo prazo» . 
N. 38 

Ao art. 38 (qué passa a 44) : 
Supprimam-se as palavras «por meio de officio ou te

legrammas:r.. 
A ma teria .desse artigo . passará para depois do artigo 

seguinte (39) • 

N. 39 
· Ao art. 39 (que passa. a. 43) - Substitua-se a redaccão 

'pela seguinte : 
~"io caso de não serem registradas a tempo as tabellas, 

o pagamento do pessoal, inclusive ajudas de (!usto e gratifi
cações legaes, será feito a titulo provisorio, de accôrdo· com 
as distribuições anteriores, até o regist-ro da::; novas ta
bell ..... s.:. 

N • . 4{}1 

Ao arl. ~o (que passa a 45) 
~tas cpor qualquer motivo;,~ 

N. 4i 

Supprima:m-se as pala-

Ao art. 41 (que passa a 46) - Su:p;primam-se, depois da 
-palavr.~ .t:de~pez~ ~~ · exp~essões: «.CIUe cpnsis_te na 9brigaçãl). 
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para. o Estado de uma ohriga(}ão de pagamento)} .. Supprimam
se no mesmo ::u-tigo as palavras ~auxilias e subvenções~, e 
accrc.~cente-sc, como paragrapho un i()o. 

Paragrapho un ico. Embora haja credí to consignado no 
orçamento. as cncnmmcndas de material no estrangeiro para 
qualquer miníst.erio, só .poderão ser fcila:;; com previa acqui
cscencia do Mini ~ii·n da Fazenda. 

N. 42 
O mesmo art .. 4L ~ ·1:, passarú a -i7. ~~ os seus §§ 2" e 

ô", . r espectivamente a 1• e 2•, sendo que no § 2.• (que Ilassa 
a t") em vez das ex.pressõcs «que sér·á dada quando julgada 
conven iente», depois das vulavras «Ministro competente~. dl
ga-se : <tque a dará quand') julgar conveniente:t e accrescen
.tem-se depois desses .paragraphos, mais os seguintes : 

<r§ 3. • E' vedado augment.ar os · creditos votados -com 
quaesquer r ecursos ou rendas dos ser viços, excepto multas 
impost.as aos fornecedores, as quaes serão consideradas como 
reducção de despeza c deduzida,;;· nas conLas a pagar.» 

«§ 4.0 .Os chefes .das contabilidades ministeriaes, das dos 
Correios, Telegraphos e outros estabelecimentos industriaes 
da Un:ão enviarão ao .:Ministe-rio da Fazenda e á Contadoria 
Central da Republica, até o dia ·5 de cada mez e sob as penas 
do art. 40, a: relação das despezas empenhadas no mez an
terior de que tiverem c.onbecimento. » 

N. 43 
Ao art. 4>'2 (que passa a 4S) iSubstitua-se, pela se-

guinte a redacção da lettra a : 
«a) para fornecimentos, embor~ parcellados. custeadl)s 

por cre.ditos superiores a 5 :000$000.» 

N. 44 
:Ao art.. H (que passa a · 50, lettra a) em ve~ de «obras 

publicas:&, diga-se : «Lrabalhos:t, c depois das p_alavras ~i~
teresse nacionab, accrcscente-se, antes de ~nao ;1CrmJtt.l 
rem~, as. palavras <~:a juizo do Presidente da flepublica7> 

N. 45 
Ao art. H, lettra c - Supprima-se a leLtra <-. 

N. 46 
Ao art. 44 - Snbstitua-sc pela seguinte alinea, depois 

da lettra e, antes do § 1° : . 
«Neste caso si nouvcrem sido estipulado.::; -prec,;os maxl

mos ou outras razões de pr·eferencia. não poderá ser no con
tracto aquelles excedido ou es1a? mpdüicada?, salvo nova .C9!1' 
cur.re·qcia . ~ 

.. 
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N·. 47 

Ao art. 44, § t•, depois das .palavras «serã preferida,, 
accrescente-se: ~salvo outras razões de preferencia prévia-
mente ass~gnadas no editab, o Jl1ll,is como está . · · 

'r-f. 48 
Ao mes-mo art. 4-í, § 11 • - Accrescente-se a alínea: 
«P,oderá. ser preferida mais de uma proposta quando a 

concurré1.cia se. fizer por unidadê e o menor preço desta em 
relação a n:esma qualidade · diversificar em cada úma da-
quelJas.~ · · · · -

·N . 49 

Ao me$mO ~rt. 44, dep.ois :do § 2°, a_ç.crescente-se: 
' «§ 3. o As propostas serão ·entregues lacradas e abertas 

· e· lidas deante de todos os concurrentes que se apresentarem 
· para assistir .essa formalidad~ . Cada um rubricará a de todos 

os outrqs e antes de qualqu!;lr decisão seri}.o publicadas na in-
~egra., · · 

N. 50 

Accrescente-se, ainda, ao mes~no. art . 44 o seguipte 
.\:§ 4. • Haja ou não dcelaracã:o no edital, presume-se sem

pre que o Governo se resé.r.va o direito de annullar qualquer 
concurrencia, por despacho motivado, si houver justa causa.~ . . .. . •, ,· . .. . ' . . .. , ' . . . .. · ' ' .. 

' 
~ ~- 5! 

Ao art. 46;· (que passa a 52, na lettra b) - Termine-se 
' esta lettra, fazendo ponto e -yirgula, depois das expressões 

«deva correr a despeza~ e accrescente-se outra lettra c) «A 
ciúicão expressa, em suas clausulas da lei que os autoriz~ e 
à y~r~a ·ou credito •por ·onde cieve correr.~ · ' 

(As lettras do artigo-c) , d), e) , f) , g) e h.) :passarão 
respectivamente par à d }, e) , f), g), h) e 1.) · 

N. f)2 

Ao art. 4.7 (que paSSl,l a 53) -Em vez de «legalidade dos 
con,~ra~tos>, di~~:se : «l~~~liqade dos mesmog,. 

N. 53 

Ao art. 48 (que passa a 54) 
ccaucão~ as palavras cde garantia 

Supprima-se d_~poi~ de 
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N. 54 
Pe:pois do art. .ltS, accrescente-se 

267 

.J' «A~t: ~5 - A relevaoão de muI tas applicadas 'em vir
tude. de lei ou de contract,o celebrado com a administração 
pubhca depende de assenLimento prévio do Tribunal.. de Con
tas .~ 

N . 55 
Ao art. 50, que passa a 56 - Substitua- se o seu pream

bUIO pela seguinte redaccão: 
~o pagamento de -credores da União por serviços ou for

necimentos feitos, precederá o seguinte processo.> 

N. 56 
Ao art. 50, lettra b ) - Em vez de constatado, diga-se 

«apurado» . 
N. 57 . 

. Ao mesmo artigo, ·Iettra c ) depois de «requisitarão)), ac
crescent~-se «a a,quelles chefes, c) entro de dois dia~. 

Ao mesmo .artigo e mesma lettra c) depois de «repar ti- ·.~ 
ções competentes1>, dig·a-se «para que, dentro de oito dias, 
requisitem o pagamento:!>, supprimindo-se o resto da lettra. 

N. 58 
Ao mesmo artigo, lettra. e) depois de degações que» 

accrescente-se :. 
<Dentro de cinco gías sobre ellas .decidirão e» .. . o r esto 

como no texüi : 
N. 59 

Ao · art. 5i, que passa a 57, na le~tra a ) depois da palavra 
cestaçõesl). accrescente-sc «que houver de cumpril-a .» 

Na rriesma Jettra a) supprimam-se as expressões \!:em 
fórma regula~. 

Na lettra c}, em vez de· «POr esta lei», diga-se <POr· lei:., 

N. 60 
Ao art. 52, que p~ssa a 58, substitua-se pelo seguinte o 

s eu § 1°: 
§ 1. • «ÚS pagamentos de despezas de material e _,Pessoal 

pertencentes a uma circuroscrip.c.ão poderão ser feitos em ou
tras, mediante movimento de :fundos:~>. 

N. 61 
Ao art. 54, que passa a 60 - Depois. da palavra <~:de~,.. 

pe~a:~>. dig~-se: «CUjo Jlagamento fOi reqmsita-dol). e substl
tl,l.ª'"'se a p~Javra crevogaQ.a~ ~9:r .:prdenada:~>. 
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N. 62 
~o art. 56, que passa a 62, no § 2° - Depois de «havei" 

recebido:., accre~cente-se: «OU inobservancia de formalidades 
regulamentares», f\, em vez de «nacional» diga-se «federal». 

N. 63 
Ao art. 57, que passa a ü3 - Antes do paragrapho unico, 

que passa a § 2°, accres-cente-se: 
~§ L" Por occàsião da tomàda de contas dos pagarlores, 

o Tribunal de Contas responsabilizará os ordenadores secun
darias que houverem requisitado pagamentos illegaes. não 
sujeitos a registro prévío». · · 

N. 6·~ 

Ao art. 58 - Supprima-se. 

N. 65 
Ao art. 62, que pa.ssa a 67, accre$cente-se: 

, . «No caso de restituição de saldos, proceder-se-ha d~ 
accôrdo com o ar! .. i8, paragrapho unicG. 

- N. 66 
Ao art. 63, que , passa a 68 - Em vez de «trinta dias da 

data do ultimo ,pagamento», diga-se: «noventa d·ias do recebi
mento:~>. 

N. 67 
Ao mesmo art.. 63 - Substitua-se pelo seguinte o pa

ragrapho unico: 
«Si; além disso, os responsaveis não apresentarem as con

tas aLé 30 dias após o anno financeiro, o adiantamento será 
considerado alcance, annullando-se a escripturação da des
peza e promovendo-se contra elles o exercício fiscal~. 

N. 68 
Ao art. 64, que passa a 69 - Depois de <tpessoal>, . aecres

cente-se: «inclusive salarios, diarias, gratificações, auxil.ios 
para aluguel de casa e pensões»; 9 mais como está, 

N. 69 
Ao ..art. 66, que passa a 71, 2• alínea, <>nde se diz <A data», 

diga-se: otO anno~. 
N. 70 

Ao art. 67, que passa a 72, substitua-se pela seguinte a 
sua redaccão : · · 

«As dividas de exercieios findos, já. registradas pelo Tri
bunal lie Contas e s.uª~ delegacias, s~!'ão, logo_ apps ~ ter~.to 
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do e?!ercicio, esc!'ipturada,; como tJjvida fluctuanle, em conta 
nom1~~l do crcdOJ·, e lhe scr:i paga desde que se a.prcsentc á 
estaçao pagadora, independente de nova petição> .. 

Ao capitulo Y: 
N. 7l 

Ao art. 73, que passa a "78, na te~tru c) - Em v ez de 
«dominia.es», diga-se: «dominicac~. 

~ - 72 

Ao mesmo art. 73, par-agrapho unico - ::=ubstituam-sc 
as Pl:imeiras palavnls do paragrapho até «uso eommum~. peias 
segumtes: 

_ «Excepto quando pelo seu uso se exigir qmtlquer rel.ribui
çuo~; .o mais como no paragrapho. 

N. 73 

Ao art. 7ú, que passa a 81- Em vez de dev:antamencq 
do inventario, , diga-se, simplesmente: «O inventario». 

N. 74 

Ao mesmo art. 70, § i> - Substitua-se o primeit·o pe
ríodo dó· paragrapho, até a palavra otmilitare~, pelo seguinte: 

«Os immoveis da Uniiio em caso nenhum serão cedidr:>s, a 
titulo gratuito, para uso particular; ainda que a funccionarios 
publicos, civis ou militares, salvo nos casos de residencia obri
gal.oria, em virtude de disposição de lei ou regulamentDl>. 

O resto do parag~rapho constituirá uma. alinea. 

N. 75,
0 

Ao mesmo art. 76, no § 3• - Em vez de <~:arrendamento, 
Jíga-sc «locação~ e accrescente-se, depois de ~Pod-er Legisla
tivo:r,, as palayras: q;C concurrencía publi'ca:~>. o 

N. 76 

Ao mesmo § 3• du referido art. 76, substitua-se a aetual 
ali~ea pela seguinte: 

· «A. concurrencia ~orú. igualmente obrig-atoria. quando M 
trata de locação, por tempo inferior a nove annos, de im· 
movei~, cu!jo valor seja superior a õO :000$000~. 

N. 77 

Ao arot. 77, que pa.'>Sa a 82. No _§. ·P: Em vez ~e . «appro':' 
Yndo~ pPim: Diroctoria.' ·~ Contabthdadn rios mrmstenOS»i, o 
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diga-se <organizados :pela Contadoria Central da Republic~, e 
no mesmo paragrapho, depois da patavra. cmateriab, -substi
-tua-se a redacção pela seguinte: «a sua natureza, seu preco 
e seu destino:~>., 

N. 78 

Ao mesmo art. 77, § 3": Substitua-s~ a redaccão pelo 
seguinté: 

«0 T.tibunal de Contas exercer:á vigilancia sobre a acqui
siçã~, a _conservação e o emprego do material, indicando ·aos 
m1msterws ou ao Congresso as providencias a esse fim con
venientes.» 

Para esse effeito e por funccionarios que designar, po
derá fazer inspecções salteadas na escripturação e ftSsistir aos 
.balanços semestraes ._ 

N. 79 

Ao art. 78, que passa a 82 : 
Diga-se «Federal» em vez de «Nacionab e accrescente-~e: 
§ 3." .Os bens moveis de valor inferior a cinco contos de 

réis só poderão· ser alienados meàiante autorizacão do :mi
nistro a cujo cargo estiver a sua respectiva administra~ão e 
os de valor superior áqnella quantia, mediante ordem do 
mesmo ministro e autorização especial do Presidente da Re
publica e sempre em hasta·· publica. 

CAPiTULO VI 

DOS RESPONSAVEIS POR BENS PUBLICOS 

N. 80 

Onde ~e díz, na. epigraphe: «Das fia.ncas», diga-se; «Das 
· eauéões~. 

N. 81 

Substitua-se todo o capitulo, parte I (arts. 79 a 81), 
· pelos seguintes artigos, de ns. 8-i -a 87. 

Art. 3-1. Os funccionaríos encarregados de_ p'agamentos, 
arrecadação ou guarda de dinheiros pubricos ou responsa
veis por quaesquer bens da União, só entrarão em exercício 
àpós ha-ver~m prestado as cauções fix3:das em -r~gulamentos 
óti em fálta destes, em tabellas orgamzadas tr1ennalmente 
peÍos ministerios e registradas pelo Tribunal de Contas .. 

§ f. 0 Do registro e · conteúdo das tabel_las dará 9 Tr1bunal 
conhecimento ao Thesouro para que seJam accelt.as novas 
cauções ou alteradas as existentes, de accôrd(} com a nova 
fti:ii.cão. 
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~ 2.• No caso qe se tornarem precisas alterações antes 
de í'mdo o triennio, fal-as-hão os ministros, communícando 
o acto ao Tribunal de Contas. para o respectivo registro. 

§ 3." Será responsavel solidariamente pelo alcance, até 
o limite da caução regulamentar, a autoridade que houver 
perrnittido o exercício de qualquer funccionario, independente 
de caução, s.alvo o caso de substituição necessaria do respon
savel por fallecimento ou falta imprevista deste. 

Art. 85 .. A caução a que se refere o artigo antecedente, 
ser:á sempr<' pignoraticia ~ constituída por apolices da di
vida publica federal, cadernetas das caixas economicas fe-
deraes ou dinheiro, salvo : • 

a) tratando-se de ímportancia superior· a 50 :000$, em 
que é permittida a garantia hypothecaria; 

b) quando inferior a 1.0:000$ e o permittirem regu
lamentos especiaes, caso em que poderá ser acceita a sim
ples caução fideijüssoria, dada por associações de classe ou 
outras instituições de notaria idoneidade, fiscalizadas pelo 
Governo e cujo capital inte<:,Tal não seja inferior á metade 
do valer das fianças por ellas prestadas. 

Art. 86. As cauções de valor superior a 10:000$ serão 
obrigatoriamente prestadas no Thesouro e suas delegacias . 

. As de importanoia inferior, reaes ou fideijussor1as po
derão --ser prestadas nas repartições de que os funccionarios 
dépenderem, torriarlo-se efí'ectívas, quando reaes, pelo sim
pl~s. cle:Po~i.to .,_O recibo de:;te constituirá o ínstrumento bas
tante da cauçao . 

Art. 87. As caucões, excepto as que forem constituídas 
por hypothecas, não dependerão do julgamento do T,ribunal 
de Contas, cabendo, porém, a este, verificar, si foram presta
das por todos os responsaveis por bens publicos. 

II _..;. Da tomatla de contas: 

N. 82 

.Ao art. 84 (que passa a 90) - Fáca-se ponto na palavra 
-.:annualmente1> e aucrescente-se, depois della: «A dos exacto
res e pagadores terá por base~, seguindo-se depois o resto do 
artigo. 

N. 83 

Ao mesmo artigo, § i": 
Supprima-se na a· alínea .:.s palavras: «ou organizar» e 

na 5" linha, diga-se, em vez de «~alanco», arerificacão». 

N. 84 

Ao mesmo artigó, § 2" - Suppr:m,a-se. 
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Ao art. 85 (que passa a 91) : En~ vez· de «dois meze~. 
diga-se: «Um anno». 

N. 86 
Ao art. 86 (que passa a 92): Supprimtr as palavras ~ob 

a direcção do delegado do respectivo Tribunab. 
Ao art. 88 (que passa a 9'4): No seu paragrapho unico: 

Depois das expressões «tomada de contas:~>, substitua-se a re
daccão pela seguinte: «os termos de verificação, que So3l ão 
feitos semestralmente por funccionarios designadJs pela au
toridage competente e cons~afão lambem de termos làvra-d-os 
nos livros do responsavel e por este assignados». 

Ao art. 92 e seus paragraphos: Supprima-se. 

N. - 89 \ 

Aos arts. 93,_ 94, .95 e 96: Substituam-se estes artigos 
pelo seguinte, um co, que tomará o n. de 98: 

Art. 98. .Organizados os processos de tomada de contas, 
serão elles remettidos ao Trib.unal .. de Con~as para julgamento, 
afim -de ser o responsavel julgado quite, em credito ou em 
debito com a Fazenda Federal. Neste ultimo caso, não acudLl-

' do o responsavel ou seus herdeiros ou fiadores, á alie
nacão administrativa da caucão, proseguindo-se na execução 
da sentença. 

99, 

N. 90 
(Os arts 97. 98, 99 e 100 passarão. respectivamente, para 

100, 101 e 102.) 
Supprima-se o art. 101 do projeeto. 

N. 91 

O art.. :l'OZ passa para o fim, sob n. 109. . ' 
N. 92 

Depois do arL 101, do § io, a-ccrescentem-se os seguin
tes artlgos, sob o titulo 

~. 
Disposições yeme~> 

Art. 103. A Contadoria Central da Republica, creada no 
urt. 1 o desta lei, exercerá as funccões seguintes!: 

Quanta ao orçamento 
a) organizacão da_s propostas orcamentarias da receita e 

despeza da União; 
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b) abel'tma. dá estl'i[JLuração a pl'iol'i em ~:onla:::; C:si)e
cíae:s, que rcgiskarão não sómente os creditas orcamenta
rios, c.:omo os supvlemcntat·es, extraordinaríos ou espec.iaes; 

c; Jiscalizacão da contabilidade do empenho das despe-
zo.s; 

d) eti(}ripLurar;.ão ·d-as cle::;pe:t:as autorizadas e liquidadas 
para pagament-o, depois de examinados os processos pela Di
reci..Oria da Despeza; 

e) demonstração do de~tino dos treditos orçarnentarios, 
quando se trate do. pedido dos crectitos supplementares. 

Quanto ao patrímonio 

o) eün Lrali~ação de todos os lancarnentos refercn!.cs ao 
adivo e passivo da União e constantes dos balanço:> das re
partições subordinadas; 

b ) fiscalização permanente do· patrimonio; 
· c) centralização de todas as operações relativas ás diYi

da;; interna. externa e fluc~uante, hem como dci todas a.s ope
rat;ões de credito que modifiquem o pat.rimonío; 

d: organização dos balanços annuaes do paLrimonio. 

Quanto á receita c despeza 

l(, t:entl'alizacão -de todos os balanr,;os de receita e des
veza, remel.tidos men~almente pelas repartições subordinadas 
~..:om o visto do deleg·ado do Tribunal de Contas; 

b) fiscalização da , obsel'vanc!a as regras de conLabilidado 
em quaesquer repal'l.içôcs publicas ou estabelecimentos tn
duslriaes civis ôu militares da União; 

c) organização e estatística pet·ma11entc de todos os da
dos rela li vos á rcceit.a e á despeza publica; 

d) org-anit.ação das contas a serem avresentadas ao Con
··resso· 
e e:' or<;arüzação do:,< balanço~ geraes ou definitivos da. re
ceila e dcspeza de cada cxercicio, demonstrando: 

Em relação :J. receita orç~menlaria: 
r. a previsão o·r,~a.m~nta1·ia.k disc!'im inadamcnte pQr para.-

~raphos; ~ . . . . . . 
II. a :trrecadar~uu 1.111 ecln·a, Lambem dlSCJ.:munada.; 
fi{. o CXCCSSQ OU .Jescesso da previsão SObre a Ul'rl!C<.l

da4~ãO · · r\·, o:'i saldos por· eobral', que passaram a constituir di-
,, ida activa do exerci cio. . 

Em relação á <lespeza or.camentaria: 
I. o~ crediLos orcamentarros, supplementat·es, extraordi-

llarios e especiaes; . t 
II, as despezas feitas por conta do;; cred1tos votados; 
nr, os saldos da despeza empenhada. que passaram ~ 

constituir divida fluctuan~e; . _ 
IV, as sobras de credltas sem appllcaçao. 
c. - Vol. XVt. i& 
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Accreseente-se mais: 
§ 1." As primeiras ·nomeacúe!:' de funccionarios deste qua~ 

dro serão feitas em commissão, por cspaco de tres annos ., 
E, sómcnte após esse periodo e verificada a plena execução 
dos serviços crcadoB por essa lei serão ;providos com as no
mca•:ões efi'cctivas aquelles funccionai'ios que tiverem, a juizo 
do contador· geral, da.do prova~ de competencia e assidui<lade., 

§ -2.• Para as nomeações em commissão terão prcferencía: 
a) os empregados de Fazenda c, após cllcs, o~ ·addi<los de 

(Jcmai~ ministerios, comt.anto que, uns c outros, tenham tra
balhado na »eeção de cscripturação P,Or partidas dobradas dv 
'Jliesouro e tenham dado provas sufficicntús de conhecimento 
tcchnico de taes ~~rviços, a juizo do contador geral; 

IJ) o~ runccionarios de contabilidade dos outros minis-
terias: 

c; os :oJ.didos ., 
Accrc~cnte-~e mais: 
Art. 10L () quadro do pes::oal da Conia.Joria Ceulral da 

Itepubli('a será o seguinte, com os vDncimentos da t~bella 
annexa: 

·1 conta dor e hefe · 
1 sub-contador; ' 
3 guardas-liv1·os chefes r.le secção; 
9 guardas-livt•os ajudantes; 

20 auxiliares technicos; -
1 àactylographo; 
1 continuo-arehivista; 
1 !SCI'VCnte. 

Aec1·escente-se: 
Art.- 105. A Dieedul'ia Geral tle ,Coníabi!idadc Publíca 

pa:;:;:mí a. ._lcnominar-sc Contabilidade do_ :\linisterio da Fa
zenda. r~alizandi;. sómente os s_e.rviços dcs~a natureza no me.~
mo ministerio. 

N. 95. 

Accrc.:;ccutc-sro. como art.., 106, ou onde comier: 
Art. lOlL Pal·a. a Jomada de contas em atrazo aW à PI't~

sente lei eotrat· em execução ~cl'iio nomeadas commissõcs e,;
vcciacs. que a.s toma1·ão, m~dld_n~~c .exam4! arltlu~et.jco c con
froulatão tlos tlucumento!i :IU$tll tcattvos das llesr,ezas, dando
se qu itacão ao~ resronsav~is .. quando regularem as co.nta~. _ 

Pa1·agrapho umCtl. 81 fvr apurado alcmwc, s~ra euta•, 
processada a cuutn, de a<:cOrdo com a legi'>lação em vib"'r •. 
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N-., 9& 
Acorescenten)-se, sob a titulo 

Disposições transitoriàs 
os seguintes artigos: , 

. Art.. 107. O Govern_o organizará as instrucções proviso
rJas que forem. necessanas para a execução da presente lei. 
devendo, outrosun, expedir, de accõrdo com os preceitos desta 
o dentro de. um anno - o RegulamentD Geral de ContabilildQdc 
Publica.. · 
.. Art. }08. Aos actuacs directores dos serviços de -conta

btl!dade sao asseguradas todas as vantagens do cargo, podendo. 
enor~t~nto, o Governo transfcril-os de umas para outras re-
varhcoe~ conforme lhe :parêcer éónveniente. · · 

N., 91 
Atcr·e~ceute·se, · in-{ine

1
_ a seguinte_: 

.(Tabella a que :;e refere o art. 1M da leir 
Quadro do pe!Osoai da Contadoria Central da Republica: 

Lconta.dur-chcf~,;. • • 
\. J sub-contador. . . -. . 

3 guardas-livso, chefes 
.de secção. . ... 

9 guardas-livro~, aju
dantes .•..... 

20 auxiliares tcdmitos . 
. 1 tlar;Lylographo. . . • 
.J continuo-arc;J::Ji vista
i servente. • .•. ,., • • ,.. , 

Ordenado- (!ratificação .Vencimento 
por cargo 

-12:000$000 6 ;000$000 18:000$000 
10:000$000 5:000$000 15:0006000 

8 :000$()00 4 :000·$000 12:000$000 

(j ;.',Q0$000 
-1:800$000 
3:200$000 
j;400$000 
1:600$000 

3;200$000 
2:-10(}$000 
1:600$0{)0 
1 :200'$0.00 

800$000 

\J:ôOOSOOU 
7:200$000 

. 1(. : 80-Q$000 
3:600$.000 
:! ;:-100!))000 

Approvado em 3" discus-são e cm·iado á. Conimissã.o de 
Jtedaoçfio, para R rcdar.~ão final, o projecto n.- 693, de 1t!J19; 
(748, de 1920) • 

. Votação rlu projeclo n ,, 7t.i, de 1920, abrin-d'O o crediLn 
:iuppl~mcnwr d~ 1.5ü :000$, ouro, á verba 11 .. do orçamcnro 
Jo •:.\IiuisLcrio das Rcln.ções Exteriores (2a discussão) .. 

Approvado" successi \'amente em 2' discussão os seguinü!e 
artig-o~ do · 

PROJECTO 

-x .: -7H =- 1920 
o' Crm::;ees~o :\acional dCCl'ctn: 
Arl. t.o Fica c) Prcsiden~e da Republica autori.zat.lu a 

::!.bl'ir, pc_lp Minis.Le1:i~ das Relaç5e~ E:\:terjorcs~ o crcd1to sup-
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:Plementar 150 :000~, ouro. · á verba ii • - ~-\judas de _ custo 
-do art. 4• da. let n . 3.'991. de 5 de janeiro deste an.no'. 

Art. 2.0 Revogam-se as di&posiçôes em contrario. 

O Sr. Presidente - O pl'Ojecto passa á 3• discussão.-. . . . 

_ O Sr. Ar~ando _ ~urlam.aqui (pela orde·m) requer e obtém 
d1spensa de 1nterst1e1o para ~ · projecto n. 714 de 1920 fi-
8\Ural' na orde~dq/ dia <!a sessão seguinte. ' 

O Sr. Presidente - Acha-se sobr_e a Mesa o seguinte 

1 

Requeremos inversão da ordem do dia. ficando para o 
fim os pro.]-ectos n.S : :58'9 C, e 7:0S, de i920. 

-·.sala das sessões, 28 de dezembr_o de 19.2o0. - R.odriaues 
Machado. - A1·drad.e Bezerra. 

-~PI>rovado. 

. Votação do projecto n. MO A, de 1920, do :Senado. abrin
do credito de 40:61~$, para pagamento á Confederação Bra
sileira de DeS1;>ortos, da quantia por ella adeantada paro•. a;; 
Olympiadas de Antuerpi<l(; com parecer favoravel da Com-
miss~o de Finanças (2• discussão). · 

Approvada em 2• discussão o seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 6-40 A- 1~0 

(Do Senado) 

lO Congresso Nacional. resolve : 
Artigo uni co. Fica o Governo il-Utorizado a abrir o àe

dito necessario :para pagar á •Confedera~ão Brasileira de ·Des
portos a quantia de 40 :316$, pela mesma adeantada para 
que a. com-missão brasileira, que, a convite do Comité Ol:rm
pico Internacional, seguiu para tomar J)artc nas Olympiadas 
de Antuerpia, pudesse chegar a tempo a taes justas; despeza 
essa. já. regul&rmente j:Ustíficada :pela. referida c_gnfederação 
e constante do offi{lío dn representante no Brasil do alludido 
Comité Olyrnpico Internacional; re"ogadas as disposíoeões cn1 
contrario. 

O Sr. Presidente - O projecto passa. á s• discussão.: 
O Sr. Armando Burlámaqui (pela 01•dern) requer e obtém 

dispensa de intersticio ·Pal'a o projecto -n. MO A, de 1920, fi
gura~ na. ;;,rdem do dia (la ~es~ão. seguinte. 
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Yotacão !-lo projerto n. ·í56. A, de 1920. mandando revi
gorar o ~redito aberto pelo decret{) n. :13. 5:íi de i919· com 
parecer 1avoravel da Commissão dt~ Finanças '('i• discussão) ., 

Approvado .em 1• discussão u setNinte 

PROJEcm 

N. 455 "A- 1'920 

O Congresso Nacional resolve: 

_.\.rtigo nnieo. Continúa em vigor o .credito aberto pelo 
dec~e!o n. 13.ôH, ~e i'1 de junho de 11H9; revogadas as dis-
pos,çoe!C'o em contrar1o. ' 

O Sr. Presidente - O pro.iecl.n passa á 2" diseu>isão. 
Votação do projecto n. :l67 A, de 1920, elevando o nu

mero de medicas da Assi:;tencía a Alienados; com parecer fa
voravel das Commíssões de .Saude íPublica e de Financas (1" 
di seus são) . 

Approvado em 1" discussão o seguinte 

N. 167 A- 1920 

O Congresso Nacional ·decreta: 

Art. :L• Fica elfwado de mais dois o · numero de alieo
nístas da Assistencia a Alienados, preenchendo-.~e as vagas, 
abertas pelas promoções a estes logtares. com a nomeac)iio dos 
dois asistentes inter inos mais antigos . 

Art. 2.." .Ficam abertos, para esse fim, os necessarios f'l'f.'-
dilos. · 

Art. 3." Revogam-se as disposi(lões em contrario. 

O Sr. Presidente -- O pro,jecto pasga á 2n discussão. 

O Sr. Heitor de Souza (pela ordem) I"P.quAr e obtém dis
pensa de intersf.icio para os pr~jectns ns.; 456 A e 167 A, de 
1920, figurarem na nrdem do du\. da sessao segumte. 
. Votação do pro.iecto n. i09. de iWO, .mandando contar 
tempo de serviço, para o effaito de melhoria de r~!orma, ao. 
1• tenente-maehinista reformado da Arma_da!. HenrHJ\1~ Paulo 
Fernandes; com substitntivo da Comm1ssao de Fmanr;as 
(2• discussão). 
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O Sr. Presidente - A esto projE\e~o a Coromissão de ~~ ... 
nnnç:t.~ offel'!"ceu o seguinte 

StJilSTITUT!VO 

o ·co~gresso Nacional dec1·eta: 
Art. 1.0 ·F ica: o Governo autorizado a man-dar .contar, para 

os effeito~ da reforma, ,) })erioeo de t.empo.~m que o5 officiaes 
de .Marinha e classes ::mnex:as tenham servido como aprendi
zes na:: offfcina.s dos arsenaes ·<!a l\latlnha, c-ontados tão s6-
mente os dias em que trabalharam . • 

.Ari. 2." Re.vogam-<H:~ as disposições em <:ontrario . 
Vou · submctter a votos o substitutivo. 
Approvado:.: &uccessivamente, em 2• dísc.ussão, os artigos 

t~ e 2• do referido substitutivo ·da. Commi!ct::ão de F inanl}as, 
i'icanõo prejudicadl! o projecto primitivo~ 

O Sr. Presidente -- O pf'Ojecto substitutivo pas5a ii 3• 
discussão.· , "· JH~ ~i 

O ·Sr. Jnvenal Lamartine (pela ·ordem) fequer e obtem 
dispensa de int.ersticio -para o proje!et.o n . ·71W. dP. Hl20, figurar 
na orcem do dia da so~são seguint~. 

Votaçw do sp.Toject.() n. 449 ·:A:, de ·19~0, autorizando n 
1iromoção ao -:po-sto de ~egundos tenentes dos t.r-es .su·b-aj u
<lantes maehinistas .que não completaram o tcrop() ·exi-gido 
:Pela lei n. 3.63~. d'e 19i8; com parecer dns ·Commissões d~ 
~.!\farinõ111. c Guerra.··e de Finanças opinando para ·que ;:;eja. des
-tacada a. -emenda ap.rescntada (vidB p1;ojedo 11. '1119 B, de 
1920). '(3• discussão)_ 

O Sr. Presidente .:- Durante a 3• discussão deste projecto 
foi off~recida a .-s.egn1nt.n 

Accrescent.e-se; 
11rt. Os acLuaes segundos Lent-nles ajudantes n~h i-

-- ·nistas que cont.at'~m q.uinro annoso óc bons n ei'fec~iv() 5e-rvir;o . 
• c;er!o promov·ido!'l ao posto immediat.a.mente ~mperior. 

:Pa.ra.gr.apho tmieo. A esses ol.'ficiaes fica. extnnsiva. a r<>
forma compulsoria de acctn·do -<'om a~ disposieõnr; da lr. i nu 
mero 3.·H'd, <l~ 6 do janf!iro (}I' 1!118. - ''iren.tc d~ f), l' i.
Taaibe . ....., Octo.t"io Rocha. 

Vou submettcr a votog a. ()m~noo. 

'A-p-rovada. a .refer.ida. emend<1. do Sr. Vicenic Pira.gjb<l 
para ser destacada a. eonst.i tllir J)rojcct.o em sep.am.do, 0\1~ 
vi11do-se a administração- sobre :1. <:onveni~ncin. 
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Appt'OY:t.do em 3" di~e:u~~ã.o e e-nvi~do- á Com~issão de 
Redacção o &eg.uinf e 

/ 
PRo.rF.C'I'o 

o CODf!1'1'SSO x.,ci l}nt\1 d~l't'('f ;l: 

ArL L" Fica. o Presid:Pnl"' da P.l'puhlir-o. autorizadn· :o 
promovet· ao post.o de 2" ltmcniP. a..iuüante mach ini f't.a os t.rl'!': 
sub-a,iudant·.e.8-machi-ni.;;t.a;:: quP não c.omplcln.ram n.ind:l n 
t l'mpo d_n !';PJ'Vi{'o exigido pela !('i n. ;tt;:H d ... 3·i df\ fleJ. P.mhr.-., 
da t9tR. · 

"\1·1.. . :?.• nl'sOg'anJ-i>i-' t\S. il i:'.l)<P.<ic;(ír$ f •l)l rnnf.l':ll'ÍO. 

· O Sr. Juvenal I.amartine (pela Ol'dcm.) t•cqu(lr c obtena 
dispt'nSI1, dl' imrmrssãn -da r.edac<:ilo final do Ill'oject/.:1 n. UO C. 
de. 1·!12.0.. :.tfim de f'-<'l' immediu.tnmento vo!11dn. 

E ' tida P., Sl:\ln ohs('r\' a~·ÕP.:oi , a.ppt'O\'a.da a ,;r>~uintP. 

l,iN}fiCt;ti n final r7o jii'O,Ír.r.tv 11. H9, d~? t9.20. que n.uto;•i'*a. a 
p7·nmo(·ti n 11<> p()sf n ih~ .~erttmdos tenentes do.~ t r e.<: s ·rtiJ
a,iu.dan.te:;- m a~ldni~tris r1 u i! niífi completa;·am. n tern p n 
P.J'i(Jiflo [1/!lrr l1•i 11 • . "UJ:f-1, dP. :: I de dl':.rmhJ"a til' 192() 

O Congrésso N~ci~nal decreta: 
ArL i." F ica o Presidente da Republica autorizado a 

.Promo11er ao -posto de 2" tenente a.iudante maehinista os tres 
sub-a,iudantes-machinista.s -que não cGmpletJilrem ainda o 
1 rmpo M ;;PI'Yil.:n r xig-írlo r1ela lei n. :~.<tH. dl' 3 1 <I•• d~z~mhro 
de 1918. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissões, 28 de dezíerohro de i920. - Jo1ti 

~lvet, - Prado Lopes . - Carla$ G!arcia. 

O Sr. Presidente - O projPc.t.o vae ao ~enadn. 
Votat:ãn do projrdo · n . ô71. clt> ·19:?0, abrindo n credi!.o 

r-:;~pP.ciul de 50 :2i2$!)~7. pu!':\ pagamrnto n R{)mualdo do Sl)ll%:\ 
Mello ; C"Ont parecer da Cnmmi ssão de Finanr;ns. opinando pt.J;· 
que se.ia destacada. a ~mr..nd:J. apresentaria · (\'icie IJl'o,iectQ nH
mero .&71: A. de t 9?0) ,(2' discussão~. 
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O Sr. Presidente - Durante a z• di.seussão deste pro~ 
jooto foi offerecida a seguinte 

EMENDA 

Accrescente-se )Ude- convier: 
:Mais a importanéia· de 24:338$666, para pagamento ao 

directo::- do Tribunal -de Contas, Francisco José Pereira de 
Oliveira /(aos ·primeiros escripturarios, Candido Venancio Pe
reira Pei::wto, Antonio Pinto Ferraz Nunes e bacharel Cicet'·.) 
Freire, e ao segundo escripturario, José da Rocha Gomes, dn 
gratificações a.. que teem direito pelo servico de tomada de 
contas fóra. das horas do expediente, dos seguintes- respon
saveis: Antonio Fnrtarlo de Mendonça. ex-fiel de armazem da 
Alfandega do Rio de Janl'iro (exercicios de 1893 n 1913); 
Amando d~ Araujo Cintr:t Vídal Ju-nior, ex-thesoureiro da 
Imprensa Nacional .(exercícios de 1905 .e i906): Leopoldo 

. Correia, thesoureíro do Lloyd (exercício de 1920}; Tiberio 
"Mineiro,. ex-almoxarife 'da rn,tJsma Trnprensh {exeroicio cil." 
1910); Antonio IC.ezario de Figueredo; ex-pagador da ·segunda 
·Pa~adoria do Thesouro Nacional (exercicios de 191~ a 1915): 

·Alberto Azevedo, ex-almoxarife. do Lloyd (exercício de 1919); 
IFranklin ;R.ibéiro de 1Almeida é Euzebio Pereira, collector · e 
escrivão da Collecto:-ia Federal de Santo Antonio de Padua 
{exercicios de 1909 a 1918); A. Furtado A. Cavalcanti, e~
thesoureiro do Lloyd ( exercicios de 1918 a :1.919); Luiz ·Pinto 
(!e Sow.a Coelho, collector da Coll~ctoria Federal da Barra de 
S. 'João (exercieios de_ .1910 a 19.12); João Pereira Soarüs. 
Agostinho Servulo dos Santos Lima, Agnello Barcellos Collet. 
~:~ Fernando de Carvalho Brakmann, collector e escrivães il-:1 
Collf':ctoria Federal de ·S. Fidelis (exercicios de 1916· a 191R1. 
-- Lem.ar'u.ber Filho. - Vicente V. Piragibe. 

Vou submetter a votos o projecto. salvo a emenda. 
Approvados successivamente em 2• discússão os s~>.guin

tes artigos do 

.~PROJ'EC'ro 

N. 671 - Hl20 

O Congresso NMiQnal decreLa: 
Art. 1. D Fica o Presidente da Republica nul.ol·izndo "I 

Q]Jrir. pelo !\finisterin da Fazenda. o crr~dito espr.cinl dP. réi~ 
50:272$927. afim de serem pagos, em vh•tude de sent.eno!\ 
judiciaria de ultima instancia, os vencimentos <li' Romuald~ 
de Souza ~{ello. escrivão da collectoria de Jabot.icabal. São 
Paulo, de 15 .de ·mal'ÇO de 1.912 a 30 de ~etembt•o de 1919, pc
l'iodo em que esf.eve afastado . do se~ .emp.rego do quat :t:'õrs. 
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'demittido sem causa. :Xos autos houve o desconto do imposf.o 
de vencimentos e das despezas de expediente da collec!ori;• . . 

_<\rt. 1." Ri'vogam-s~ a;; diJII{Josi<:.ões em contrario. 

O Sr. Presidente :_ O pro,iecto passa á 3a discussão. 
Approvada a r eferida emenda do Sr. Lemgruber · Filho 

·C outra para ser dt>stacada e. constituir prq.iecto em sepa·
rado. 

O Sr. Lemgruber 'Filho (pelo. ordem.) repuer e obtem d is
. pen~a de intersticio para o pro.iecto n. 671. A, de 1920, . t'i
::;nrar na ordem do dia da s~ssão ~eguintr. 

· vola~ão do pro.iecío n. lt84 A. de. 1920. do Senado. man
dando l'P-YertN· ;1: actividade os offíc iaes nmnistiados peln lni 
n. 310. de 1895. que :;:e demittiram durant.fl o período fle dou~ 
nnno:; estabelecido.:;; como restrlcção p~Io § i • da mesma lei r> 
tt:mdo ontras providencias: Mm parecer fnvoravel das Corri
missões de ' Marinha (! Guert'a I?' ~le F inanoas (2' disL;ussão\ ; 

Approvadl•~ ~úce~ssivamen fc em 2' discussão o3 seguint e~ 
artigos do 

PR.o.n:cro 

:\: .. ~8-1 A - 1.920 

~Do Senado) 

O · •G<JngTP.sso Xaeional rlP.-Creta: 
A:-L 1. o RCVI'rl r>m :i netivi rladc milif.ar o~ nfficial'.::: amnis-

1.iado!< pela lr. i n . 310. tle tSf\5, que sn demittirám do servic:n 
~urant,l) n pr.rindo dof: rious annos estabelecido eomo r~~strkcão 
no ~ 1 • rJeg~a lf'i. fi1·:lnrJo-lhe5; l•xt<'!nsivos Oll dispositivos dl\ 
lei n . ~. 1';8, dl' ~iO d r- 011t.uhro do 1916. para o fim de occupa
rem no r[unrlt•n QF. pnr r.lla cr~ndo, o po~to que lhes com
pP.Lil· eomn si 11ouvn~sern pr.rmanocido no ;;m•viço, sem direitn. 
(lnfrctnnto. a (limlqul'l· vantagem pceuniaria correspomlr>nt r~ 
::o perioclo da datn ele exoneracão até a da reversiio. 

:\rt .. :'!. u tl PVOil'Ulll-~f! a~ fli!:po~ír.õP.~ Pm r.nntrarío. 

O Sr. Presidente - O pro.iooto pa$s~ ü ::l• disousaão. 

O Sr. Arlindo Leoue (peta !)rdem.) requer ~ obtem dis
l)f'n:.~a •te in lr>r~f. i ,•i • l P<~l':\ o project.o n . . \fH "\ · de, 1920, fignrnr· 
na •H'I.l f'.'m 1!11 rli:t da ."r>;:!l:in sP.guin!l'. 

Ycln-:i'ío elo pru.i<>c:to n. 273! A. df' Hl20, cr~nndo n liJg:u· 
<1o prore~sor· adjunto no!> inst ilutos llf' l!nsino super irJJ· : r~l?rn 
subsLilul.ivo rln Gommissão d~ Ino;trucr:tio Publica. ( t• dt~
cus.são}. 
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Approvado r.·m .1" clisc\.1ss~o o seguinte 

.Pl\OJ:ECTO 

N. 273 :I\ - 1920 

O Congrl'!ssn Naciona-l decreta: 
J\J.·t. 1." Fica creado nos institutos da ensino su.perior su

boràinndós ao Mini,s.tcrio da Just.ica e Neg-ocios Iut@riores. o 
t.itulo de professor adjunto, de liYre escoi·ha das . congrega
f;Ões e de ·nomeaçã-o .do Pr('sidente da Republica. :· 

~\rt.. 2.0 De sete em ~eLe . annos, a contar- de marco· de 
1 !)21, as congregn~:.ões se· l'êunirão decorridos 30 dias de in
scripcãc para escolher entre ds docentes. de_ accõrdo com o 
art,. 3~. aquellé que deverá s,er apresentado M G.bverno 1Jlr!1 
~>xercer ~ logar de professor adjunto. 

P.aagr_ap~llo unico. O t.it.ulo · d() p~ofes.~or ad~unto ~~erú 
- . por :nater1a. · . 

Art. ~-0 Os professores adjuntos serão escothido::: cnfrn 
os docentes, att.endendo-se .ís scguintt~s rondieóes: 

a) os docentes devem contar cinc.o annos de exercir.io; 
b) apresentar certidãu dos cursos que fizeram; . 
c) reunir os trabalhos scieotificos e enumerar os Utulos 

que possuir ele modo a facilit-ar o julgamento das congrP.ga
(:Õ es. 

:1\.rt. ~-" Aos profes~ores adjuntos compete: 
d.) f-azer curSQs comp.lcmentares indicados pelas con~rc

.gações sem prej-uízo àos substitutos; 
fJ) substituir os p1·ofessores substitutos em seus ímpP.-

<limentos: · 
c) fazer parte das banca~ examinadoras e de · defesa de 

i.heses tiesde -que sejam para isso chamdo.s; 
r~} fazer cursos ~erMs e -privados, de aceõrd-o cvm os 1'1:

~~lamentos ~m_ ...-igor. 

At·t. s.· Os .professot·es ad,iuntoe não pereceberão venci
mentos, e depois de terminado o · seu período lectivo perdem 
as rcgalías mencionadas nos pal·agraphos do arL ~-·, ~onser
yando, porém. o titulo de pl'ofesSOl' . 

Art. 6,0 Os professores adjunto.; poderão accumular os 
r~spectivos Htulos r,om out.r:\s funccõ~;;; <ie. natureza Leehnica 
on. :!l:ientifica. 

O Sr. Presidente __. O projecto passa 3. 2• discussão. 
Vota~;ão do projecto n. · 689, dP. · 1920, abrindo' o creditQ 

P-SpMial de ~2 :900$. para pagamento a Vicente. dos Santos 
Caneco & Coznp. (2" discussãi>) .• 

\ 
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Approvadn ~ ;;uccessivament~ ,em z· diSCUõSÜO os seguin
tes artigos do · 

PnOJECTO 

N .. G89- ili\20 

' O Congrc~~" Xncíonal re.~OIYc: , 

A1·L L" Fic;a o Pr~sidcutP- da R•}Pllhlica autorizado a abrir. 
pelo ~lin:isi.erio <la Fazenda, o credito r.specinl de 22 :!lOO~. 
vara. _pagamento a Vicente do;; Santos Caneco & Comp., Ôi• 
])l'Cmlo que lhe compete pela con~l rucc::rl(l do r:1wm· {l(mnm i
~ndo Batalão n. 2. 

ArL. :!.." n ('.\ ogTI.n1-~l~ as ~!i;;posit;ÕP,>; em contraeio. 

O Sr. Pr:esidente - O pro.iedn Qa.ssa á :'l• disr.ussão. 

O Sr. Juvenal Larnartine (?.Jela orllem) r equet· e obtem 
dispensa de int.crstieio para o projceio n. IJR!l, li r1 Utt(r, fi.cu
rar na. o retem .do dia da sns:S:í o se:;u in tt=: . 

·votação do projecto n. 07~ "\.. de ·1~120, concedendo ft·nn-
. qlüas postal, t.clr.graphien e telephonica, nas linha~ ofJ'iciar.s, 
:1os membros das jfesas d~s duas Casas do .Congre:;"o.. Presi
âentes de suas J'espectivas Commissõcs e direetores de suas 
r espectivas Secretarias; r.om pnrec('r favoravcl da Commissão 
de Finanças e subst.itntivn da de Policia ( 1' díseu::são) . 

Ap.])rovado em t• discussão o seguinto 

pno.rnf:ro 

:1!. 678 A - -1920 

O Con,s'"l'esso X acionai ro.:;olve: 
Art. 1.0 Os membros <la.:; ·Mesas das duas Casa:> do Con

gresso )Nacional os 'Presidentes das suas t:.ommissões c os rti
l:'ectores das respectivas Seoretll.rias ·terrío, em oh.icct.o d~ ser

. viço .p!.ltblico, franq1lia pMt.al. telegraph ira. ·c te>lcphnnira nas 
)in lia& officiaP.~. 

O Sr. Presidente - O pro.irdo pa:-sa á 2.• li i~·~n~são. 

O Sr. Andrade :Sezerrà '(pela ordem) requer n obtem dis
pensa de intl)rsticio p~n. o projecto n. G78 / \. dr Hl'20, fil!ll
rar nn ordem do dia da Mssiío seguint.e. 

Votação do projecto n. 660 A, do :1920, manrlanrii1 cun~truil· um 
edificio para os Tclegraphos na capital da Bahia : 1:orn pa!'ecec· e 
1'!mendas da Commissão de Fin~nças [:f.A discnssJo). 
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A~provado em 1."' discttssão o seguinte 

Pl!OJECTO 

I N. 660 A- :1.920 
O Congresso Nacional resolve: 

'-. 

At'tigo unico. O Governo Federal mandará construir na cidade 
de S. Salvador, capital do Estado da. Bahia., um edifieio para a Re
pa.rÔ:çã.o do Telegra._pho Nacional, abrindo para esta. construcÇão o 
creditO de 600:00l)$; revogadas as disposi~ões em contrario • 

. O S.r. Presidente - O projecto passa a 2& discussão. 

O $r. Arlindo Leon.e (pela ordem)~ Requer o oiJtem 
dispensa de intersticio pa.ra o projecto n. 660 A, de :1.920 :figurn1· na. 
ordem do dia da sesslto seguinte 

Votação do projecto n. 713, de 1920, abrindo os creditos supple
mentares de !3:289$890 e de 6:235$820 a consignações do Hospital 
de S. Sebastião (2a discussão). 

Appro'\"ados successivamente em 2• discussão os seguintes . 
artigos do 

l>.llOIECl'O 

N. 7i3- i920 

O Congresso Nac1on&l decreta.; 
Art. L o Fica. o Pader Executivo autorizado a abrir, pelo l\finis..;. 

tecio-da. Justiça. e Negocios Interiores os creditos supplementares da 
de 13:2898890 e de 6:2358820. ás consigna.ç~ <rAlimentil.ção· do pes~_ 
soai>> e «Roupas e utensilüos de enfermaria.», da rubrica rcHospital de 
SebastiãO>>, da v ~rba n. 2i, do art. 2\ da· lei n. 3. 991., de 5 de 
janeiro deste anno. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O S.r. Presiden-te - O projecto passa. á a~ discussão. 
Votaça.o do projecto n. 707, de ~. abrindo o eredito da 

90:0008, supplement&r ii. verba 23"' do orçamento vigente do Minis
teria da Fazenda W discussão). 

Approvados successivamente, em za discussão os seg~ll in. 
tes artigos do 

PROJE:CTO 

N. 707 ·- 1(}2:0 

O Congresso Nacional decreta: 
Ar~. 1. o Fica o Governo autorizado a. ab1·ir um el.'edito supple. 

mentar de 90:0001 á. ve.rba. 23• do Orça.m~nto ãa Ministerio da Fa.• · 
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zeuda para. a.ttcnder a. despeza,; que teeru de ~cr eíJ'ectuad;ts <tté o en-
cerramento do exercício corrente. . 

Art. 2. 0 Revogê!.m-se as d:;.posi<;.üe;; em l:Outrariu. 

O S:r. Presidente' - O projecto passa a. 2~ discu;;:;ã.o. 

_ ~ ~r . R~igues ·Machado ipel<t o·1·dem) requct· u 
obtem diSpensa de mtersticio pa:r:-a o;; projecto;; ns. 7i3 e 707 óe 1920 
tigura.rem na ordem do dia da sessão seguinte. 

Votação do. pl'Ojecto n. 683, de 1'320, abrindo o credito do 
i~4:6~5$228 , suppler:nenta.r i verba H>" do or~.amento vigente do .m
nisteno da. Guerra. {3a discussão}. 

_ Approvado em 311 discussão e enviado á ComnliS$i.i.O de reda.cç;),•J o 
seguinte 

PBO!ECTO 

N. ô83- Hl20 

O Congres>o Nacional decreta.: 
/ 

Art. i 0 E' o Poder Bxecutfvo a.utorizodo a. abt•ir, pelo )1inisterio 
da Guerra, o credito de H4:655S228, supplementar .á. -verba. iô~ 
Commissão em paiz estrangeii"O - do orçamento do àito )linistsri<> 
para o aetual exercício, destinado ao pagamento de de::;pezas elfectua.
das pela. Delegacia. do Thesouro ..'I' aciona] em Londres, de setembro a 
,dezembro deste anno. · 

· Art. 2. o Revogam·:;e ás disposições era contr ar io. 

Vota.ç.ão do project.o n . 57;) G, de i920, abriado o credito de 
~-1 :800$, p:l.l'a. construc~o de uma linha. telegrapbica. entre Piedad~· 
e Sorocaba. a de outra. entre villa. de Affonso Claudio e a villa do 
Santa Thereza {3" discussao). 

Approvado em 3• discussão e eoviado á Comwíssão do Redacção 
o seguinte 

PROJECTO 

N •. :;75 C- 1920·-

0 Congresso Nacional resolve: 
Art. i . o E' o Poder E~ecutivÓ autorizlldo a incluir a linha. tele

g.raphica destinad<l. aliga.r a.s cidades ~e Pieda:de e de S~rocaba. ~o E>
ta.do de S. Pa.ulo, e a. Unba telegL·aphica. destm:tda. a. hgar a v1ll~ ~c 
Affonso Cla.udio a. villa. de Santa Thare:tlL, no Esta.do' do Esp1r1tr, 
Santo, entre aquella.s quo devem ser construída~ po1· couta das do
tações qun \'lerem a se1· concodidas na lei do orçamento da dcspcza 
para. i92i para a oonstracç.ã.o d e novas linb:ts telegrapb.icas. 

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

Votação do projecto n. M9 A, de. i920, dec~&l'ando. de utilidade 
publica a Associação Commereia.l do Rio de Ja.nesro (i• d1scussll.o}. 
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Approvado em f • discussão .o. seguinte 

Pli.()JECI"O 

N. 6~9 A -- 1920 

O CQngrcsso Nacion.alresolve: 
Al'tigo uoico ~ E' dec~rad a de utilidade publica a. AS50Ciaçã.o 

Com~ercial do R10 de Janeiro; revogadas a.s disposições em con
tra.riO. 

O Sr. ~eaident.e -:- O projeGto pass11. á. 2 .. discut;Sã.o. 

Votação das emendas do Senado ao projecto da. Cama.ra. n. 110 C~ 
de 1919, reorganizando o quadro de funccionarios·do Arsenal de Ma
rinha ; com parecer favoravel da. Gommissã.o de .Finanças ás re!e
ridas cmenas (vide projecto n . i55;de f920} ;ruscnssão unica); 

Approvadas successiv~meute as ~egulntes · 

EMENDAS DO SE!fADO 

~- 1 

Ao a1·t. :t . o Depois das palavras: «Fi~;a.m ta.mbem fiudosl>, diga.~ 
;;e; - em 300& em vez de. 4<JOSOOO. 

N.~ 

Art. 1·. o Em v~ de: «Os desenhistas pel·ceberão Ve)lCiutento:> ue 
45\lS mensaes,., diga-se ;- Os desenhistas, em numero. do seis, set·ão 
classificados, segundo o seu merecimento, e!D pri.J:neiros e sego.ndos 
desenhistas, sendo tre~ em cada. categoria, c pcrecoberão mensal-
mente 350S os primeiros e aoos os segundos.. . 

Al't . a. o Eutre as p.t.la.vra::; «postos>> e <•SerãO>• iuterponllaw.-::e as 
pala...-ras -- nos Estados. 

Art . ·t. o Depois da JHtl:wra. <•autorizado", at:cre:ocenLc-::;e : -:J. uo~· 
mear secretarias civis para as capitanias da União c (o mais como 
ostá no artigo) . 

o S1·. P1•esideate - o projecto \' <bll á Com missão de 
Rcd~.!!.o. 

O Sr. Rodrigues .1\>.lacha.do (pela a!·dr.:rn) rettuer c 
ubtem disJ)enS<l de impressão da redacçã.o final do [ll'OJeCt•> n. -;;,;a 1. 
de 1~20, afim de ser: immediatamente YOtada . 
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E" lidiJ. e, sem observaçõest, a.ppt'{J';uda. a. ::cguinte 

l\lil>ACI.]XO 

ll.er].aeção (1:11al do P~'<Jjecio n, -ffU, <l11 19·W, ,:mcndado pelo Senado, 
teOI'{JtSni:;ando o. quadro d<1s f;mc'=iOI~(~rios ciuis riu Ar8enal !le Ma-
7inha elo ltio de Janeiro 

O Cong!'esso Nacionu.l resolve: 
:\t·t. i •. Os <lCtuaes escreventes do .\rscual de .\Ia,·inlt;r. do !li() ,Jc 

p Ja.ueiro~ em nu moro de nove, passa1·io a. dcaomimt L'-sc tcrceirQi o !li
? ciae~ . com os vencimentos de aoos por roe;.:; os a.ma.nuunsc:;, om nu 

mero de seis, segundos officiac:;, com l.I{)OS; e os ollici:1es. em numero 
de dous, primeiros oOiciaes, com -'ttiOSOOO. · · 

Os deseõbist~.s. em numr.ro de seis, serão clCLssífictttlos, s~lguudo n 
~cu merecimento .. em prillleiros e segundos desenhistas, sendo tres em 
cada ca.tegorí<L, e perceberão mensalmerlte 3!i0$ os pl'imeiros e .JOl•S 
os segundos. . 

I•ic!l-m tambem fix<tdos: em 3008 por mez. o;; vcucímcntos do,; 
.porteiros, em numero de dous; em 250$ e :?.00$, respectivamente, ... ~ 
do primeiro e do segundo contínuos: e em 5S a diari<~. dos ;;et·vcntc~, 
em ntltnero de cinco. · 

Art. 2•. As vag<LS que se <~ IJX'il'em !Ja CÜIS!ie tios terceiro:: oUiciacs 
5eri\o preenchidas por concurso ; e as que se :tbt·h·em nas de scgun<los 
e primeiros offi.cíaes serão preenchidas por aL"t:esso, d·uas por cr.utigui
àade e uma por merecimento, a começar, para, cad11. classe pelas. de 
antiguidade. Ha.vet·á tambem accesso, de pl'imcit·o officia.l ;~, secref.1.
rio, mas por livre escolha. do Governo, bem Cómo, ~empl'e que fÕL' 
possivel, de prim~iro CÓntinuo a porte.it'O, Üc segundo :J, primeiro COtt• 
tim1o, e de se~·vente ;J. segundo continuo. . ' 

Art. 3. o Os vencimentos dos secl'Otl>riO.s das capitanias uc JlOftl) 
nos Estados sel'ã.o d(} 250$ pot· mct, os dos ama.nuenses, do 2.0QS, c de 
4$ a diaria dos encarregados de àiligeocia.s n:LS mesmas capitani;~~. 

Al't. ~-· Fica o Goferno <lutorizado a no·mear sccret:J.l'ios civis 
para as capitauias da. Uni(i.o ~ a. u,bt•ir <) credito necessn.l'io 1J<tl'a :1 cxc
cuçil:o àll. presente lei • 

.-\rt. !;.o Revogam-se ;ts disposiçues em _contrario. 

Sala das Commissões, 2ii úe Dezembro de i920. -ltct11l Sa.- .ft)~c 
.Alvcs.-Praclo Lopes. 

O Sr. Pre,;ideute- O projcct.o ntc :<;er ~Juvi••J•• i 
:<ancção. 

Votaç-ão tit• projeeto..• 11. :l,.í:> A, 1k i9:?.0, a.ntoriw.ndu ; ~ eousi;mcçrto 
de um ed'ificio pa.ra. (15 Tetegr:~p!los, Correios e Coilectol'ia. P'eder~r.! de 
B;u·b3ceM; t:om pa.rct;or da Com missão do Fin:tnças sobre a,; em ou da::; 
tlpre.~entadas (vide pr~jecto u. 2i:l B, de i920} (2• disCnS5ão). 
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O Sr. Presidente....:.. Durante a 2• discussão deste pro
jectp foram olferecid.as as seguintes 

':&.,lENDAS 

N. :l 

Art. i. 0-Depois da palavra <<Barbacena.))' accrcscenie-se: "e .em 
todas as cidades de mais de 20.000 habitantes, tendo · preferencia as 
capitaes dos Estados». 

Sala da.s sessões, 26 de novembro de i920.- .4.lva?·o Bapti~ta. 

N.2 
Accrescente-s: 
Art. E' ta.mbem o Poder Executivo autorizado a. manda.l.' 

construir na. cidade de Victoria, capital do Estado do Espírito Santo, 
um edificio para. nelle funccionarem a.s · repa.rtiçõE's federaes: Admi
nistração dos Correios e Telegraphos, podendo para. isso despender 
até a. quantia de 3508000. 

Sala das sessões, 26 de novembro de 192.0.- Heito1· de ~ouza. 
'-Jlfanoel.Monjardim.- Antonio Aguirre,- Yerisrimo de llfcllo. 

Vou submetter a; votos o projecto, salvo as emendas. 
Approva.do em 2~ discussão, salvo a.s emendas, o seguinte 

a.rtigo do 

Pl\OJECTO 

N. 2~3 A- 1920 
O Congresso Nacional resolve: 

Art. L" E' o Poder Executivo autorizado a ma.nda.L· construir 
na. cidade da Barbacena. um edificio pa.ra a.s repal"tições federaes 
- Telegra.pbo, Correios e Collectoria Federa.!, podendo despender 
a.té iOO:OOOSOOO. . . 

Approvadas successivaroente as referidas emendas ns. i e 2. 

O Sr. Presiden-te - O projecto pa.ssa. á. 3" discussilo 
indo antes á. respectiva Commissão pa.ra ser redigido. 

O Sr. Pre81iden-te, ~ Acha-sobre a. i\fe:;a o seguinte 
' 

REQ'OEBl~lENTQ 

Requeil"Q que a. emenda. n. i por mim ap1•esentada ao projucLo, 
n. 24-3 seja desta.ca.da. par;!. constitUir projecto em separado; 

Sala das sessões 27 de dezembro de 1920-A.lva,~o B4ptista~ 

Approvado, .. 
{_ . 

I O Sr. Presidente- A emenda. n. :l va.e ser destacada. 
para. ·projecto á parte. 
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Votaçã.o do pr~jccto n . 7:ii-, de 1\120, ai:lriud•> L' m·ctlito cspeci;d 
de 3:2363557. pa.r,,. pagamento de ;·cu cimentos ao Ur. Ca.1·1os /\Jfóus•J 
Cuasas ~~ .. discn~'Sií.o). 

:\ppro\'J.d:)s :;uc~cs~iv<LJucnf;c em 2' úbcussfiO o~ ..;c~uiutcs at·ti-
;;os do · 

1'1\0JECfO 

s. i'1i.~-1 !)20 

U Cougres~Õ' :'iaciona hlccret'~ : 

:~l't. 1. • E' o ~'odcr Exeeutivo aut?rilotdo :1. a.bl'ir, peb mtJi.stcriv 
dil Guerra, o cred1to cspctial de 3:23t;S557 , pa.t·a pagamento uc veuei~ 
mantos: de 8 tlc outubro ultimo a. 31 tio cot·.n:nte, ao Dr; C<~.rlos Aff'ou
:;,J Chagas, auditor 't.lc guerra. intcriuo ll:t aa l'Cgiáo militat·. 

Art. :.L o Hcvug:~.m-sc <ts disposiçõc~ em contrario. 

0 8~'. Pre:s~ideute - (I projCClO pas:>:L a;)& diSCUS;;ào. 

O Sr. Heitor de Souza (pdtJ. Ol'dciJI.) reque1' c obtsm 
dispensa. de inte;t,·sticio p:L!'a. o projcctrJ u. 7l.i-i: de {920 tlgur:u· na 
ordem do dia da. s~s~o seguinte. · 

Votação do projccto 11. 757, de 1\120, ;~l)riutlo o creditn. cspm;iai 
de 27 ~&535 LJI:l, pa.m pa.ga.1nclltO ;~ Ramiro TcLxcir:t .ja. Rocha (2' dis· 
cussào)'. · 

.-\pprov~r.lo sull<.:e,:;siv.:tmeut~ em 2• discussão os seguiute~ a.rtig•:r.; do 

l'JlO,lEC'fO 

.; ~. 7~7- 1920 

O Collgresso Nt~;donalresolve ~ 
Art. ·V Fic:.t. o Pre:;idcnte da Republica. autorizado i a.bl'ir o cre

dito rle 2i :<J53$i3R, para ~atisfa.zer ao. pagamento que, em vil'tudo d~ 
sentença. judicia.ria, é devido _a._ ~a.miro Toixeir~ da R,ocba., fJ:.Civã~ d<J. 
Collectoria. FedeJ'iJ.l do mmucrp1o de Pomba, uo Est:.uJ.•) de !lima;; 

_ Geraes . _ .. 
Ar~. 2.~ Revoga.w-sc <J.:~ disposiçüe;; em cvÚ tl'<Wi•J. 

O Sr. P.realdente - O l ll'ojccto passa á 3" discussã.o. _ 
Votaç:!.o do projecto n. 7"-9, de 19:20 , ~brindo o CI'edito <le 

lO! :66liS200, pa.ra. pag:ummto de gr.tti!i.ca.Ç<Lo aos auxiliat'm> do escrio 
pta do. Imprensa N:~.cional W discuss~o). 

: Approvadossuc.ce.ssiva.m~ute em 23 discussão os seguint6s artigos d'l 

PnOJECIO 

N, 7-i9 - ino 
O Congresso il!'adonal resolve: 

Art .• 1.° Fica. o Presidente da. Republica. autol'izado a abrjr . o cre· 
tlito de :tor:665$~00, p:.~.ri.l. occorror ao pagamenoo da. gra.t1fica~o 

c. - Yol. x.n. i9 
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eo.nco;lid<L ao~ . auxiliat·es de escriptu. da. Impre11sa. Nacional pelo art. Oi, 
ahncil. V, d:t lei n. 2.783, de !t de ,janeit•o de '1':113. ' 

Art. 3.Q Rcvogam-s as disposiç~es em contt'arió. 

O 8r . . Presidente.-· O pt·ojecto p lLSSa. .~ 3;• disc~~S<il). 

. O Sr. Sa:rn.pa.io Corrêa (pda or<lcm) t•equet· c obtem 
chospensa de iuter.sticio para oyprojecto 11. 74-9, de '1921), figumt· na. 
ot·dem do dia da. sessio seguinte. 

Votação do proje.cto n. 7'50, de 19:/.0, abrinuo o credito tk- r6is 
&2:7l6S417, pél.l'a pagamento · :Lo~ herdeiro~··!:de Severo de· Souz<t 
Coelho (2" discus3:lo). · .· · .. 
· Appt·ovados ·StJccessiva.mente em 2a discussão ~ ~uiute~ al·-
tigo:; do · 

PROJECl'O , 
N. 750 - i 920 

O Congresso ~aciona.! t•esolve: 
Ar~. i o. Fica. a· ~residente da Hcpubiica a.utorizado a.- "'bril' n 

Cl'cclito de 6:'!:0i6S4i7, pa.ra. p<tg<tmento aos herileiros do ex-itgontc 
tbcal dos impostos· de consumo 110 . Esta.clo da· Bahia, ~evet·o~de Souza 
Coelho, em vit·tude!de sentença judicia.riu. · 

,\ t•t. 2n. Revogam-se as dispo:;ições em conÜ'lLl'ÍO. 

O Sr. Prel!!lliâ.ente-- O projecto pêLSS<L <L 3a discussJ.o. 

O Sr. Mauricio (J.f Lacerda ÍP·:la ordcrn) mquer o 
obtem dispensa de intel'sticio par<L o pl'ojecto n. 150, de J.9i!O, figttt'<U' 
n;~, OI'dorn do dia da sessão seguinte. 

. .~.""~ .. 
Votu<:.;J.o úo pro.lecto LI- i92 A, de -1.\Ji!O, pt·ovidenoiando sobre a 

ligação das liqha.s J'eL-rea.s:e telegrapbicas do Brasil comro Para.gU!lY o 
a Dolivia, ·com substitutivo da. Commis;ã.o de Obras Publicas c pat-ecct· 
d~ do Finanças, fa.voravel a? substitutivo (la discu~:LoJ. 

:\pprova.do em i" discussão o seguitite 

PI\OlECTO 

N. i92 A - i9~0 

O CongressO Naciona.l dee.l'e.ta : 
A1·t. :t.• Fica. o Podel' Ex:ecutivo ... a.utori~do: . . . " 
ci) a. ·promo~cr,· como jult5a.r "'mais convcnieutes, a liguç:J.o da~ 

linhas íerreas e telegra.phicas ·tlo Brasil com as do Pa.raguay e Bolivi;J, 
ba!ll como os mclhor·ament9s•de que necessitam os rios Pa.ra.guay; Sãu 
Lourenço e Cny~bá, para facilidade:de _sua navegação ; 

b} a: real~r os con\'~nios _illteruacron~es que forem nccess:wíog 
para essa obra. de approxm.raçao sul-amel'lcana. ; . 

c\ a.. adopta.r em rel~çã.o á Estrada de Ferro Noroeste do Bl·asd as 
providencias o o regímen ·que julgar mais acet·tados, afim de dar a. 
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' · ussa. via-lünc:t a cmclcucia de que can.~ce n~o :;ó t:mno linha. estra
tcgica., m:t~ tambcn1 como liuh<L cconomi~a destinada a ca.n-car- para. 
o pot·to de ~allto$ a illl[lottaç~to c exportação de M;1tto timsso o Bolí-
via Oricnt.a! ; ., 

cl) a.~;ubvcuciona.t' c..>m -í·OO:OOOS por ·anuo a mwega•;.ã.o bra~ilciril. 
li<J. liulla. tluvia! du M.a.tto Gt·os.-;o, desligando c:>,:c l:iCt'viço do L!oyu Hn!. .. 
silcil'o tJat:a co11stituir mua t)tUpt·ez;~ autondma. 

Art. 2. • As dc:;pc:-:as respectivas stwào custeadas por muio uc opc
raçi:>cs de ercdito t·calizad~ din.:ctalll'}lltu pelo Govcl'OO, no paiz; ou 
no estrangeiro, oupo1· !llcio uc acc?rdo:> t:om t:ntidadcs liyanccira.s 
que. se proponham a roruccer os capttacs c cxecut;tr as obt·a.s' . 

. "\rt. 3. • Bevoga.m-sc <:.:s cibpostÇô<l:; em oon~rario. 

O Sr. P.residente -- t) pt·ojecto pa~sa. ;.'l 2" dbeus,;;lo. 

·. O Sr. -<~nniba.l de -'.l"oled<> (Jidt' o•·,t.:m)-He•Jucr c 
oiJtcm dbpc11~:t ue intcrstido par.1. o pl'OJCcto u. 1~2 A, tiQ iü2U, ligu 
t·a.r na o~·dcnt Ju di•~ · d;L ;;c,;sã.o s~guint~.: . 

.z·• di-;t:us:;.i.n cl•) Jlt'ojccw ci. i ;)'.) de J.~:W. aurindu o credito c'pl.!
cinl·de !: OVOS pat'a. pagamclltO ao ~~rgcut•>·ajuJa.utc reformado Jo 
Exct•cito, .Jo:i.ô HaptkiC<J. Junior. 

;'PP~~va<.k>i succu;;sivam•..::ttu \:lU 2~ Ji:scu;:;ã.o o:; iH"h. i; c 2." do 

l'IlOJJ::GT.O 

:'i. ~;;\}- 1~:.!0 

I) Cnugrcs-;o ~adon~.l dct;t'cta : 

At•t. J ." E' n I 'Jdcl' t::xucutivo <J.utori~~do :1 abrir , pelo )Iini:.terio 
ch• Guer1·;t, o m·cdito esp()cia.f de i:OOOS,. q ue t:ompcte ao :;at•gento 
ajudante rcl'ot·m~td<l do E :terei to Jolo Baptist:J .. Juniot·, m mo r em une!· 
raçâu de qnc t i·aL<l•J il. t·t . '10 d<~- lei u. :!". 55ti, de :!6 _de ;;cwm\Jt•o de 
!37·i:, .Pelos scrviçtJs pnlscados 110 mesmo Exercita, dul'llntC .-ZIJ am10s.. 

:\rt. 2." ltcyoga·m-sc as dhposi•;õcs em contrario. 

O Sr. Presídent·e - O pro.kclu !)•ls.:;:t á :i" dbcu:;:;ão. 
~· ,.fi::-cu:s:<ãü •h pl"•.l.i' ~t: lo n. ~~ii 1 ,. de Hl.:!O, couccúcmlt.• á 

Yíuva e filho ,.: lll l' l}' ' l' • ~::; de Haymundo úe Fut·ias Bl'il.o â pensão 
de. SOOS mcn~?l'5, n•lll :;ub;;til.nt..iYo úa Cotrímis::;üo d e Fiuan~as. 

O Sr. Presidente - A t!.:i: l.c . pt·~.i•!·Ct•.' á. Cunuui:;:são de Fí-
uunt.~as offereccu u ,;eguintc · 

St:JlSTI1TTI \"0 

O CnJJ;:.rt>.~:;·J ~ar íunal dcerela: 
Art. t.• Fica ~ollt.:ed ido á viuva e filh.o~ m•:nvr·e~ Jc Itay

mundo ue Farias Britto u,m premio de 50 apoli ce~ da divida, 
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}Juulica de i :000$, cada _uma, vencendo 5 % tlc juro:; an'nuaes. 
. :Art. 2.0 E~sas apollccs sei·ão iualienavci::; nos l.crmO' d=> 
lc~~la<;ão em -vigor. · . · · · - .... 

Ad. 3.0 ·Rcvoi;:lm-~ a; di;po.siç~cs em conl1·arío. 
Vuu sub~nett.er a voto::; o ~ubsLitutivo: 

· .'/ A1mr~vad_o~ ~uc~essiYa!n~nl.c os a1·l:; . i". ~· -c ·:)• .do t efe
rH.lu sub::;tltutrvu da Coumus::;ao de Fimm(•a::; fioamfo I)rcjudi-
cadu o pr.ojee;.o primitivo, • ' 

O ~- Presidente - O ::;ub~liLtttivo . passa ü 3'' tli:st.mssà.o • . '"· . , ~ 

-· O Sr. Andrade Bezerra (pela ardem) requer c •Jbtém dis-
pensa tle intct·::;ticio para o projccto u. 731, . de UJ:!O, fii:)Ur ar -
na. ortleru Jo ui a da sc~~ão ·!-!'CõU iute. - · 

'\"ola.;ão do rcqucz·imeulo do 8r. ·l\Iaur.icio de Laccfua. 
sobre o· pro,jccto n. 7'10, de .1920, reformando a lei de oro.:. 
moção -no Exe.rcilo (~· di::cussão). 

O Sr. Presidente·:_ Vou submeW:: a. votos o ::;e;;-uintB 

llEQU.Elll~lE""'I"O 

. 'llc.queiro que· :;em pl'ej_uizo ·tla t.liscu:ssão, o projecto nu
n1ero 7iO, de i920, vá. á Commissão de Constfluição e Justiça, 
afim de cmittir a i·cspcito de suas diposiçúes o ·r~spec tivEJ pa-
recer quanto á sua constitucionalidade. . !t 

. ,· Sala. da:; l:e/:i:iÕes. em ~3 de dezembro de !920. - Maui·icio 
·-- de Lacerda- · · · . . 

O Sr. Maucici~ de Lacerda ( '.) !~-r. Pre:::idente. o· reque
rimento que appensei a este. projccto olJedcc-e a u.m pensamento -
de caut-ela e :;olicitude pelos altos int-cre~::ses ligados á questão 

_ das pi·omoçües das c.Ias~c:; armadas . .J:.i o anno passado votamos 
de ·aro;;adilbo uma lei det promoções para a :\larinlla. que deu 

... -como r~::;uHado extiuc.,;ão de garantia para os aviadores uaYae.s, 

. -qu~ não contam como aviadores tempo -de -embarque. 'Essa falta 
·<i é garantia está-sendo corregida em ouLro prujccto de lei ordi-
. naria-,,om curso no Senado. Sei que a matcria. de lei d-e promo

•JÕes é de grande necessidadé~; indbpensavcl mesmo terem as 
cia:sses armadas os S'tlUS estatuto:;, mas ':t.a.mbcm :;ei que YOt:a1· 
-sobre assumptô de tal· melindre,. á. ultima. hO'ra, · precipitada
mente, .. sem audiencia e collaboraçüo dos proprios. Dêputados 
·csoeciaJist.a~i milit.D:rcs da Camai'a é altamente prejudicial. 

- ·-·Bãsta· dizer q1;1~ no projccto ~de_ lei · tle :.P~omo:cõcs propo2t.o · 
<:xist.e um artigo -pelo qnnl t~rao }Wcferenmas nas promoçoes 
os uíficiacs que :frequentarem a::: c.::colas de apcrfetçoamcnto. 

( •) Este uí:::curso uão fui rcvbto p-elu urad•Jr. 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 29/0612015 10:48- Página 150 de 269 

A o~:scoln rle a.pC'rfeiçoament .~ . ,~ nma rm todo o Exm·eito. (' .~ 
n_mn com s•~de un gua1·nir.fiG do Rio dr. .Tanr-iro. :\gora U\'::tlir 
\. Ex:: 9ll:turJo ~I la l1tHIC :'>Sf! fnZC'l' malricnlnr pot· turma 1orto:; 
os oliiClae" do Exrrc.ifo ('m ronrtiçõcs de frCtJnCntal-a, da 
;nm·nit;ã.o tio Rio de JanC'iyo, o qtle fica1•ia para os outro~. qn-f' 
.i:'t supportam como cnsf..igfl, ,~(>m . bcnefir.io o afasUlment.n rio 
ponto <'C:n!~a.l. ci\·Hisado r cul!.o ria. no:<~a capital. para os ex
tremo,; hm1t.es dn AC'r~. ~Jall.o Grosso c noyaz e outros ·ponto;1. 
<'ndc todo o conforto lhos .; n~>gado, -c ;Jos quaeE se e:xige com(\ 
nltn sr>rvitn o !'rrem de;; I acado;; P:ll':l es~as Zflna.;; '? 

Nessa~ conljições, Sr. Pr{'sident.e, pe<:o a V. E!r. que nc
r.P.ite o meu requerimento e concite a Camara a approv::t.l-n. 
para que \·oh· a ri Commiss:io afim 1ic que (',:;ta o examin(' 
rlevidam~ntf". rle modo que.. na legislatura. ·proxíma, r.:;~ a!:'
snmpto ~eja derimido de accõrdo com·os altos e. fnndn.mP.ntal'~ 
inl<>t'r.;:.sf:\s a. que est:í. ligado. · . 

Crc.io que ·nl}slel i·nstant.e fac_:.o obra eonservadora, eYitando 
·r>recipi hH.:üei'-, iimW\'a.çõe.s, que: podem p:.-ovocaJ> grande nn
;·m:ro d~ ·questões é, sobrctu<lo gravf!s perturba!.)ões (j~ t~stabi
litiadc de direito~ adquiridoE por offkiacs de tropa d~ terra. 

::\p,s~n!': rondi ~IÕC!:', pet:o que a Camm'a approyn n r•~qnPri
m~nto .. (Jiuitn hrm: m.1ôtr., hem .. ) 

o. Sr. Armando Burlam aqui pronunciou nm discurso. 

O Sr. Kaurioio de Lacerdoa (pl'l.a O?'dl'm~ rcqnl'r a Yt>rffi
caçfio da vot:t~ão. 

Proct:>dt:>nd0-,:A fí vcrifir.aeã-o ... de votnção, reconheCe-se. 
terem votado n f:n·or 24 &r.o;. Dr.pntndos e t'ontra 2'! : total 45. 

O Sr. Preside11te - Não h::t nume.ro. 

IDei:ta dr. manonr proceder :.í chamad~ por estar esgotada 
a. hnra . 

Vou Je\·anlar ~ sê'~são, eonvÇiesndo para hoje, ás 20 ho
ras.. e 30 minutos uma outra. nocturna, com a seguinte 

'OR.DE)1 DO DI. .. 

"Yof.:u;ão do prn,irr.to n . 589 C. de. 1920. esta._bP.lecen~o ·3.s 
eondirões a que se cllm:m snhmet.ter n.; estrange1rns restden
te,;: n<) Rrasil p::tm o fim df" obterem titulo rle naturaliza~ão: 
com parP.cer d~ r.ommi:;,:íio do Const.itui!:ão c .Tni'tirn sobre 
as Pm~ndns :.prest>ntana:; c sub-e>.mendas da mesma Cornmis-
a:ão ( 3' d iscu~Bfio ) : · 

Votacão do requeriment.o ào Sr . .Mauricio de Lacerda: so
bre o rprojecto n . 710. de 1~20, reformando a lei de promo
ções no Exercito (2• discuss~o).; 
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Votação -do projecto n. 708. de •1'9t20. abrindo o credito 
de -L~D3 :645~062. para. pagamento rje encargos a!'(snmidos 
para msta!laçao de fabr1ca~ d.e sóda caustica: com vntos em 
~epara:ctn dos Srs. Oclavio Rocha c Josino de ·Ara\l.ÍO (2" 'dif:
cussao); 

_ Votaç~o do narec~r n. 57. de 1920, ré.ieifando a indi- · 
. cacao n. 1. de 1920. com voto em separado dn Sr . IP'rurtent.e 

de Morao:<>: conclnindo. pnr um nrojecto. precedendo a votac-ãn· 
do requenment.o do S!'. CPlso Bayma (discussão unica); 

Vota.cão da emenrta mantida pelo Sonado al:l p~njecfn nu
mP.ro 61L de 1~19. na Camara. fíxaf\do a aloada dos jni?.e~ 
fcélMnl":~; -rom parrccr ctn Commi;.s5n ~lc Consti!uicão e .Tustiea 

. contrario :\.". emenda do Srmadn n. 25, qu(l esta Casa do Con- . 
trres,.1t m::mt.nvt' -po1• dnís lr'rcos dr vofós: votos em sep:wado 

· rlo~ Srs. Jos~ Bonifarin c· Arlinrio Lnnni: r. parceer da Cortl
mis~ão dll Finnnr.-a~ f:rvora,·r'l ú nw~ma ernrnrla .n. 2!'í. prer.n
ilenrlo n vot.a~flo do reqn~rimf'nto !ili Sr. Elpirlio rir. 1\'TP-;·flllir:-l 
(\'idCl projecto n. 69-1. flr. Hl20 (cli>:r.nssrío 1mien); · 

'3" di~cn.<>.<;ã-O rlo rwojrrfo n. 7H. nr Hl'2(\, l'f'Mg'Ulli7.nnflo o 
S(>:rViC:Q dos Correios;. 

. ::1• rlic;;cnssãn. -do nro.if>rt n n. ti7!i A. do Senado. nul.rwi-
7.anilo :mxilio afl~ 1.000:000!);. r.omo l'mpre~f.imo para c.rNt0fíD· 
rlP. coopera! ivns de· r.nn~nmn.· rmi'l pnrN~~>r rla Comm iRsiin f.lr. 
Finanças; . . ' 

3~ diS('IlSSãn do projrr.trí n . H~. nr Hl?O. ahrindo. os_ IY"f'C
àitos supplcmentares rill 13:289$890 P ô :23fi~$20 a ron:w:ma-
çües do Ho~jJital· g. Seba.~tião: . · 

3• di:<cllf;SãO do projrcfo n.· 70i. (!(' 1.1'2.0. ahrindn O Crf'
dito {Ir .\10.:000~. snrmlr.rnrntn:r :'i YP.rhn :?3• do nrc:tmf'nto Yi
f::f'ntP. do :Minislr-rio da Fazi'nrla:. 

3• di~enssão rln nT'niPcfo .n. 7:'i-'l. õr Hl20. nhrínrto o r.r..e
.clitn ~SPfl ~in! r]fl ~ :2::!6J!~!'í':)7. pflr:t. pa~::tlYH"nto -rlí> Yf"n<'imcn!n!'l 
no Dr. Cr...rlos Affnn;:;o Chn~as: · 

. 3• di!=:rn<(~iío. rio prn.iC'f n n .- 7-10. rlf' Hl:?O nhrinno o rrP
rlitn dn 10.1 :65.5$200. pnra.-pagam~nto rlr a;rn!ifi('.(l~fin ao." an
xili::tr€\s dP. nsrripl.n. da Tmpren::;a Nnr ional: 

:::~• l"li.~Cl1f';;;;ão do pfln,i r~! n n. 7!'i0. rlf' 1 D20. nhrindo n CrNlif n 
d~ ô2:1H.'6!1:1di. pnT':t pngnmrnfo nM hrrr'lrirM rl~ ~f'vrro riF
~nl1~m Coelho:· '• 

31 rlif';Cll!':~:ÍO rln IWO.if'rto 11. Gi I. r) I> I 9:?(). nhrinclo () rl'f'
rtilo úf;nrrin\ rlr. riO: ?72~\127. r:::nn pnp:nl"nf'nlo :1. finmll:lldn fl•~ 
Somn 1\-l('Íln: · · 

3• rl il'Cn<:.;;iín do projf!rl o n. 7M. rlr ·1 !l2fl. manr1o.ndn r.on
t.nr tf'mpn dP. !l-et;vino. p'ara o r.ffflifn rll' mt'lhorin rlc rPfo~ma. 
no iD tEmente" mnchinis1n reformaclo da. .".rmadn .flenrlque 
Paulo FernandeS';. 
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.l• .rl i;;;ru;;,>:;io dn lll'njPr.l o n. 68fl. rl~· I f!:? O. ahr'indo) o rrc
rlif.o e'1pecial de ~2 :000$. para pa{!nmrnlo a Virrnlc rln:: San-
tos CanP-c.o & Comp. ; . 

3• cli>:CH;;;::.fín do pro.ierln n. '.8 'I :\. ri" 1020. rln ~rnado. 
m:mdanr:ln t'f'Vrt•lrr ;í ar.f.ivi~-Jaclr n;; offieinr,:: amnist.iados pel?.. 
lP.J. n. 310. rlr ·18!}:) .. rntr &e rlPmi fl.iram dnranfr o pP,riodo de· 
d01s anno;; r::: Fahr li'C trln:: r nnw t·c~l r ir.eãn pf'ln ~ ·t • rl:i. me~mn 
lei c dando nn! ra;;: p r·tn-idrnc•ia;:: rnm parecrr faYoravcl da.s 
C0mmissõP."' tir Mar·inha r nnrna r rlf' Finança::: · 

2• discn;:;:fin rln pt·o.irr.fn n. (i!);) :\. r) I' 1 fl20. prnvirlen
ciando snhrr o modo de pa::;·arn"nt.o f)a;: r-rm;:ignaçõe;;· dos fun
ccionari ns puhlicn;;: f'I')Hl r.mPnrln rln f:nmm i;;,ãn rlf' Finanras: 

2' discussão do projecto n_ 456 A. dP. i920. manrtando ·r"
Vig:orar o credito ahert.o pelo decreto n. f3.6H , de 1!'11~: com 
ftarccl'!t' favnravel da Commi~são rh~ Finanças : · 

2• discu<>são do projectn n . ·16{ A. dr i!'l.?O, elf!vando n 
nlllnero dr> nwrlicn~ da .A.~;::.i;;l.rnr.i-a a Alir>naflM : C'nn' p:n·r•rrt• 
favoravnl das C:ommis.<::ões de SaudP Pnhlica c de Financas; 

2• di~us~ão do pro.i ccto lf. t 92 A, de Hl20. provideT)
~iando sohre a ligac.ão das linhas ferreas c f.r.lr~raph.i cas do 
nrasil com o Para~uay ~ a BoJiYia, com .~uibst.itutivo da Com
missão de {)bras Publicas n parc~r on de Finanças. !avora-
vel :lr'l subStitutivo ;· · · 

2' di~cm:sfin rln prnjf'~to n. 31 -'o A rlf' 1 !l~O. r>oninar an rlo 
franquias post•al. tclclrt'n:Ph i·ca e telephonica. nas linhas oi'
JidMs aos mrn1br M rla!'- Mesa;; da>< dua;: Ca~a.:: rln f:ongrpsso. 
~re~id·entes de -suas l'PSPP~tivas CC>mmissões c direc tor~s de 
:;uns' õ'~pectivas s~cref<a-ri as: com parec(\r . favor;\\'1)] cta 
C!'lmmis,ãn de F·inanç.a;; r> ;mbsfitutivo d~ de PoH~ia: 

2• di;;C'n.::.r:i'ío rlo project-o ·n. õ60 A. rl;., 1. 9~0. m:mrlnn:Jo 
ccnsl,·nfr um edificio para o;> TP.le,!!Taplln;; ~a r.~ni!:nl da 
P.ahia : rCJm par~Mr r. Rmenrlns da Com:ni:;~:i,) dfl Finançn~: . 

2• c!i~r:li:>.~fin' rio · nrojrr.to n . :H 4 1\. •ir: f fl211. Nfnipnrnn;tn 
ft<l f;mnr~nnn:-ic;;: rln RsiJ•.nda rlr l" r>rro 0!"-:h~ dl' 1\fimt~ :l•)f' tln 
E;;trad-a d~ Ferro f;P.nt.ra~ do Bra!<:il:. r.nm fl:ll'l:lCI't' c-nnt.r,-trir~ 
cln Commi~~~o rir. Finane-a·s. · 

r .nyanf.:t-"-1' n ~~~são fi.:: 17 hora!=. 

1 !W ~ESS!\0. RM 28 DE DEZEM'BRO DE Hl20 · 

(Nocturna) 

r>nF.STDF.NC:!A DO Sn. BUENO BR.~l:\'D.:;;.O, PRESIDEN'l'F: 

A'"- ?O hora~ f' !lO minnto"' comnarecem O!'~ Srs. Rt!l'nn 
Brandão. Anrlrade. RczP.rra .. TuvP.nal Lamarf.inc. Octacilin dP
Aibnrrn~Nfllf'. C:o!'lt:l Rr.:ro. A.ntonio Nog-ueir!l. Di<_my!lio R~>ntt'"'. 
Bento Miranda, ·Lyra Castro, Rodrigues Machado, Armando 
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. ~urlamaqu!, . Rcrmino. Barroso, , Thomaz Rodrigu~s. Vicente. 
.~~t\ya, o_rOPlO de Pmva, Frederico Borges, José Au;ru~to. 
Jvao Elys10, Correia de Britto, Alexandrino da Rocha Per~>ira 
de Ly~a. Deodato Maia, Mario Hermes, Pacheco 1\Ienoes. s·ea
hr:a F1Iho, R~ul Alves~. Elpidio. de _Mesquita, .Sampaio Corrêa, 
N1canor Nascimento, 'hcente ·p1rag1be, Raul :Barroso V:ngrrr
ber Filho, Azevedo Sodré, Manoel Reis, Buarque .:ie ·~azareth · 
iVerissimo de !llello, José Gonçalves, Herculano ·Cesur, August.(: 
de ·Lima, Albertina Drummond, Ribeiro Junqueira, Silveira 
Brum, Emilio Jardim, Americo Lopes, Landulpho de Maga
lhães, Odilon de Andrade, Zoroastro Alvarenga, Antero Bo
telho, Francisco Bressane, Lamounier Godofredo, Fausto Fer
raz, Moreira Brandão, Francisco Paoliello, \Valdomiro de Ma
galhães, Jayme Gomes, Alaor Prata, Camitlo Prates, Edgardo. 
da Cunha, Raul Car<Ioso, Carlos Garcia, José Roberto, Barros 
Penteado. Marcolino Barreto, Veiga Miranda, Palmeira Rip
per, ·Rodrigues Alves Filho, Manoel Villaboiin, Carlos de Cam
pos. Arnolpho Azevedo, Olegario Pinto, Severiano Marques, 
Pereira Leite, Luiz Barlholomeu, .. João Pernetta, Eugenio 
1\Iüller, Joaquim Osorio e Carlos Maximiliano (77). 

O Sr. ' Presidllnte .....:.. A Üsia de pres~nça accusa o compa- · 
tecimento de 77 Srs. Deputados. 

Abre~se a _sessão, 

O -Sr. Costa Rego (supplente ·de Secretario, servindo de 
.2·~ procede, á leitura da ~cta da se~são antecedente, a qual é,· 
sem observações, approvada. · 

O Sr. Presidente - .Passa-se á leitura do ·expediente . ... 
O Sr _ Juvenal Lamartine (2~ Secretario, seTvindo de ·1't~); 

pró"cede á leitura do se~inte 

EXPEDIEXTE 
~Officios: 

. Do Br. ~o Secretarin do Senado. de 2~ ~o, c~rren.te. en-
''lando o- pl'O.)eeto daquelh Ca~a do Congre,~o .Nacwnal.- man
dando contar. para. ·todos .os effeiws C{' dmnlo, · a Salvador 
Risse, gazist~ ·rle .1 • classn da Estra{ia. de 'F_e~ro Central do Br::t
.sU. o temp.o decorrido entre .'• de feverell"o_ d~ }910 a 2~ dA 
julho dé 19!9. - A' Comm~:=;são de Constlt.mcao e .TustJca. 

Dous do-In<'smo Sr. e cte i:;mal da1 a. ~ommunkando quP. 
·0 Senado adopl.on e ncstn rlada ·enviou (t ~nncr:1ío as seguintr.:; 
proposições desta Camarn : 
~ Abrindo o crPdito de 2.000:000$, para a r.onstr·ucç5o de 

~stradas cte rodagem: 
Restituindo ao Estado do l\Iaranh:io a qu::mtia de réis 

ú73 :5.97$8j3, P?Pel, saldo· da quantia de 895:272$751, ouro, 
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:r.orrr:snom!•~ntr ;í faxn d.~ 2 'Ir. nl!l'n, eolwarlo;; pela :\lf;m rl i>~·n. 
no~ anno~ ;Jr H!fl!) a lfllCi, afim dro õ-r.r r.-:tclmivamr>nlr> appli
r.:vlnr nn ron~ tr·u(·r: fin (!,, 1•nrl.n dt• S. Luiz. - In t.ri1·ar!n. 
. no mr.~rno S. r•. r ..J,·. i;:!l1al. da I a. l'llviaurl t) o prnj.~rl n rio) 

!=\l'll3llo. •'~/ nlwte•!PtH.Io um r r:;:d men df' pen~ôc-~ r••tea o~ mil i 
t:\l't!!". C I~ÍYÍ:-: fnl!rddos OU Cf\ll' \ ' iCrem a fallrc·l' t' do' f()l'Ílnf\1\I.M 
f'ffi t()mb:tl.•\ df' rlr.!>a~t.rc nn molr.~l. i a ndCJuirir.\a na:" l.r-ind lei··· 
r~H em .~I'L'Yi•: o r.l r.. f!UI't'l'a , r1n" paizl':-: hr>l lig--l'r'ant,e :; r;::lrnng-l'i 
r o,:. na. vi~·,..nMa do <'i>Lado rl e. ;::nerra <"0 111 n. :\llemnnha. -A'~ 
.C.ommi ,~üc~ dn :\fur inha· r; G ui>n:~. r• rlr> F inanr.as. 

Dn11~ ;)n \1ini>;tr:-rio da Jn~Ur•n f' ?\r~or:in,.: Tnil't· ior'I.'S. rle 
2~. e' 27 rio. r·nrrr>n1r. l'f'mrltl'nrlrl ri~ ~r.~nin.!t>i! 

Dl' · ·~ í.•lo rorrenlfl: · 
.Exmo . St·. to Secl'cl.ario da Camarn do;; De pulado~ -

E m t·csposla ao officio, n. 648, de 18 do dezembro col'l'cntr•. 
no qua.l r -<>olic it.a.do o meu pnrccer sobre o incluso pro.iecto. 
relativo :'t recrrganiza~ão da Secr et.:n·itt ri~ E:>l~dn dn l\Hni:'i 
t.erio a meu ca,rgo. t.enllo a honra 'de declarar :t V. ·Ex:. qu•1 
~sse .projee;to .não r.onsuJ.t.u, ah;;olulamcnte, o in.tcre~sc pu
blico, por isso qur, eonvertido em ·lei. <letermin::tTú. avultado 
-nccrescimo de olespeza: além <lo que. modi ficando 3. actua.l 
or.ganizaf}ão da alludida secretaria, vit'in collocal-a ~m con· 
~ição . esp~cial em rclaçãn :ls suac; congenr.res. vís[o que. an
gmentando Q.~ actuaes Yencünento.s do;; seu;:: fnnccioal1l."io;; . 

. . eq!-}ipara-os aos d:t Secretari:-r de;:s:-r · Camara. rorre,.ponden
[tes ás respee·tivas categoria:- . 

Rei-teiro a Y. Ex. os mem prot.c"l o:> .de a.lt~a estima e 
~onsiderac:ão . - Al{1wlo Pinto l'ici1·a. de Mf1llo. 

'N. (j();_> - 1920 

Reoraanizn a SI'Cl'l'frn•ia. da. .T·u.~tir;a c l\'e(foriog lnteJ•im'c!i · 

{) Congrr>ssn ?\acionnt d~crcla: 

Ar I.. L • O pessoal r.ffr.cl im da Scr:J·elat·ía tlP. Esta.{l iJ di 
Juslir.:t e Ncgocios Interior(';::. ao qÜal ~c l'cfert~ o art.. g• -.1:1 
:r•egulamcnto que baixou com o decreJ!.o n. !'I. 1913, d~ 9 de d!:! 
zembro r:lf) 19H, sõr/1 composto de trr.;; dircel.orc:: g-eraes, seis 
directore~ rlP .~P.c1:ã r.o . Yinf.f' f' d nro pl'imciro;:; •)i'1'i(,iar=-, \'int f. 

-n oito sr.gundos officiacs, um por I eiro. nm ajud:ml.e de po' · 
tciro, sele conLinuo~ c r:ínr.o corrciM, disLribuidoil. propm·
cionalmen.tt', pela fl)rma adop1l.nda no refP.l'iCio r-egu!amen~a. 
ticando rx:lincta n. r-lassr de r.r.rr.flirM officiacs da. mesma s~
<:retaria. 

§ 1. • Para o;; novo;; cargos de pt•imeiros officiaes ser~~t 
aproveitados os actuaes segundos officiaes, sendo aproveita-. 

,. 
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dos para. os cargos de aegundos officiaes todos os actuae.s 
tereei('OS officiaes. 

§ 2_. ~ Para a_s vagas q~e se derem no quadro dos ·segun
do.s offHaaes ser.ao aproveitados os ad.ctidos cujos vencimen-

, tos ou categorias ·sejam equivalen-tes a esses cârgos. Na 1'alt.a 
desses addidos, taes vagas serão preenchidas por concurso, 
mas. s~~nte en.tre funooiona!l'ios. publicas federaes, que te
nham ma1,: de 10 nnnos rle S<'l'VJC0. ~em not.as qne os <li's
ab(}n~m. 

Art: 2. o Nos impedimentos e faltas dos pt>imeíres oJfi
ciaes, o segund.o (}fficial mai·s antigo da reSJ~ectiva · secçã=>. 
perdendo a gratificação do seu c1ftgo, perceberá quantia 
~:quivalen.te á gra.tifica~.ão de PI:'imei.r'o official. - · 

Nos impedimentos prolongados .. quer do.;; primeiros quP.r 
dos segundos offíciaes. será nomeado interinamente pelo 1\Ii
nisterio. um func-cionario. conservando o ordenado do sé.n 
cargo. perceberá a grrutificacão de segundo officiaL 

Art. 3. • Os vencimentos do pessoal effect.ivo da Secre
taria dn E>lt.adn {)n Jm:tíea r Nfl.zociM Tnteri orl':: !';Pr'iin ü::1.1:-tr>~ 
MS de iguaes ou· correspondente~ categorias da Sec-retaria da 
Camar a dos Depu;t:ados. 

Art. 4. • Ficam, . desde já, ·abertos os necessar·ios ore-
ditos. . 

Art . 5. • Revogam-se as ài·Sposi~õM em contrat>ió. 
Camara dos Deputados~ sala das sessões, em de Hl20. 

Antonio A!ltt.irl'e. 

De 27 do corrente : 
• Exmo. .Sr. 1" Secretario . na: Cama-ra dos Deputa<! os . ..;.; 

Em referp,néia ao officio n . 617. ne 11 de dezembro cor
t·ent.e. t.enho a honra de informar :1 V. Ex . . que existe nn. 
~er.retaria dn Estado de9te ministetrio um rc>querimenlo, da- . 
tarlo de 30 ne maio dP. f914. em que .João Baptista de Oli
·v~ira pede pagamento da impol'tancia de 52 :Ml2$982. pt:'la 
rons1rucr-ão dr- P.Slradas no Territ.orio do A-ct>e. em 1.909. 

·,.AJ~m desse requerimento. foi apresenta-do ouLro. . ~m 
nu(' era pedido o pagamento de !H :177$335. com_o- se verifictt 
cln processo P.~stet1it-~ na n·lludida Secreta-ria de Estado, nãa 

·.~r· pode.ndo ~ahH a tiata da apre'S~nl.aGão. porque tal reqUP-ri
men:to. t1ÚP. havia c;ido P.nvin.rdo p~la Dele2,'llcia Fiscal do Th~
~nurn Nat-ional no Estado 11o Ama?.onas. com o. officio n. !H.
nl' 1 S dr· !:etembro de HIH. foi re.Bt.ituido á<TUt>lla reparti~,:.ão 
f'Om n aviso n. fi. 088. d~- 18 de dr>.zembro ilo mesmo ann1), 
~nh o fnndamQnfo flp, rrnr• a importancirt r..ujo ,:~agament.n ffli 

_ l'l'r lnm:trln d('V~'I'ia t.('t' ::.ioo paga. pelo clJefê da r.ommiMão clr;! 
Ohrn;; F.e·tirr:-tP-~ no :\('.rr> rom o>; fllndo!=: <TUP. pnra i;;so lhr li
nhr~m ::;idn r.onrP.rli<los. 

nt'if·P.-1' (1 :\ v. Ex. (l~ nrot.PstM (!p r>]r>Yadn rsHmn e con
~itterni'ÜI'\ . .. - A l(?'edn Pintn Vir.irn de Mello. 

A' quem fez a requisi~;:.ão : • 

/ 
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São ;;IH'r·r.::!'i\'nmrnlr licln.;; e Yão a impl'imir Gg .:: ~>~uinte-s 

Pno.rr::r:Tos 

N. 6i7 A- i920 -
Mandr: abnlh· •. · f!rn. todo.c; n.c; p?·nce.çsns drr r omjll?tC71t"Ía dfl iu.~

hr.o f ede;·;rl. rr apfl l?aar:lío !t.I'CI'Ssrrrill 1111 « ('.r-OJ'(irin »- : 'rn;,, 
~ jUn'!!('P!• /at'O/'fll' r•l rÍ'rr Cnm.ltr.i SRii() de C()'tl Siif tlir !io r .Tu.s-

U0 . 

P r.lo illostr«' Deputado ~r. Gomrrcindo Riha~. foi :wrP
sent:;tdo á Camara o projeclo n. fif•7. de 1!l20. fl ll •~ manna 
-abolir cr;n loctos os proces;::M rl n j osíi<::n f n<im·a! :~. appP!Int fin 
neces:;ar1a on c:r.- of{icio . . 

Não 6 de hoje qu e nas divRr~as rr. formn~ i ,1r1iriat·in~: o 
legislad(1t' cog-ita de simplificar n mnrcha dos proC"es~o.~. r.nr
t;mdo-lhr todos os motivos de r e lardamenlo. Entre c~l es . 
. si n os nfigurn nr.tualmente. no;; processos da ron:rplenr.ia da 
,justi{'!!l frdrml. .n app Pllarão P.:r-n{ficin. if't.o ~. a 1:lr. qur• o 

' juiz. usa por deVI>.!:' qu~ a lei lh ~>. impõ~. Não l'nNmlro 1'f\7.ÕP!!'> 
plausíveis rar a qu<l permanet;a ainda na sna le.~·; ,Jnção faf'~ 
dispositi•vo;\. n e!m desc11hr o interesse publico q ue não r s! eja 
amparado em ·vis I a da ·aef.ual organiza.çãQ de;;::::t .iusti~n . rm 
que n Mini;;f r rio Pnhlirn intl"rvrm em nm<t viz:hmrin rnn-
st::mte. · 

O e~'l"egio .Toão ?l(on teiro. na. sua The<lrin do Pror.f!SS(I 
Ci.Yil ~ .ç·ommr rrial. ·pag·. Hfl. P.studnndw l',;!.r J' •'•~nr;:n l'm 
suas especies. diz. r e ferindo-se ao cx-of(idn. d r_,pois de e~
tudar os casa:.~ -P:m qne elle ;;p, ~xercita : <~:Mns. · hn.i ~>. Cl lJ II r>,; tú 

'até scr ipf..o exr lir..itamrntf' em lei rel)uhlicann. qno a ma~is
trat.ura federal ;;rí intervirá P.m especie r por pr<>vocaçiio da 
l)arf.e (-decrP.to n. ::i:-18 •. de H dA out.nb.rn dP. ·! fl9.fl. al'l. ~~) : 
·hO.if'. l']'tH' n :\li nL•il'rin puhliro. h ipar!.ido Pln fr d•'l'al P. (';;:
tadual. l.P.m ót•gão.:; sMfiti r>ntem cnfe activos r.-arn pt·omnv~rmn 
M b immediaf.a r e;;:pom.ahilidnd e ,o>: inf.Pl'f!s~ e;;: 0 dil"f'il o!'. ·óo 
fisco. do;; inenpnze!'; e dos ltuent.es: hoje, f!tle :ti'J!!rlla mPsmn 
lei n. íHS. prr~ landG h omr.nag·~'m a llll)a ,·a.z:ío ;!l'l•al d•• di
reito, cl isl)oz no art. 33.'i rrnf' o;;: embargo;: r!f' 1.,,., it.uicffo .~,; 
~l'rfio ndmi"t tidos lltJa ndo 0 !'. ~'mbargant.e~ nãn ! jyprf'm !'ido 
:oartf\S de.;;rlP. o '9rinr.ipio da e:m~a fln t! ~fa t.i\'et• ror!'irlo .::í 
revelia -- ur!'e que rlP. vez ;:e· pre~crev;t tal ~xtr·avn~ane~:1. 

.j udic-iat•ia. CJue não ;:e .insl.if ir.a nem mr.sma nn cn~o do :n
tigo 87 do d ecrP.Lo n . 18f. de 2r. df\ .inn•~iro "" I 890. rP-· 
Jat,i.vament.P ao divorcio ynJuntario~. 

São exhau st.ivtl.o. n;; t~OniSidern()õe~ do cmel"ilf1 p1·ofr.~;;nr 
em a poín ela aboli r;ãn rfn rPr.m·so iJ(• · ttll<' l)ra no,: f'l('t' liP:Hno.•. 
Estamos informado.o. mn i~. que 11 i'llpJ'C:'mn Tt· ih.!unl t!Nfir'a 
quasi don~ ter~o::: ílr sua ~ ~r~~t\r~ rm .i t ilg:nt· t:'~:-:a~ ~ J'IpPll a~i'ír!~. 
o que t·eprcsen! n. r:nm cf:fQi1r), n m ~~ x: !'l\0l'liinru·in :tL'I'llmllh.l 'i'~ 
trabalho. 
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A apnrovuofí.o do projecto pÓd€ impnr-se aiMa por es~e 
lado; pelo que não vf} n. Commissão de Conslitu;rão e .Tu~~ 
t.i~n inconvenientn P-m reconimenda1-a. : 

Sn,la das t:ommi~sõe.:o:, 2R rle dezembro ele H120. - Gunhn 
Machado. Presidente. - Deodnto Jiain., Rel<l.tor·. - · Anwlph.o 
A:et•P.do. - Prudrmte tlt? 3fOr•ae.~ 1 - V"!1'1:S.~imo. do Jlell.o. ,_ 
({om._erci.nrio Ribas~ · 

,' 
PP.O.rflf!'J'() :-;. !i7i, DE Hl20 

Considerando: 

Que a. appella(}ão n~cr.ssaria ou e.n-of{icia Ja e.e nãn· 
t>ondnna. com o ('tilr>rin que prr:«id~ :ís modern:u; rH'A"anim-
rõl's .itklici[lrius; ' .. 

Qne. eon!"oant.c o opinnr do"' eg-rl'gio .lofio !'.Ionl.f'iro, «lfin 
inteni':a. f' conslanfe é t1o,ie a intervenção· vigilanl.e elos or
gãos do ::lfinistorio Publico nas ·cau~nf: · em CJUe ~ejaro interes-

, sada~ as pc-:;soas, riuturaes ou -jnridica~. a rrurn1 n;, lrd-t:. nliús. 
co-nt1•a. o 1n·eceito co)}.st·ituc{onal da iaualdQd_e fie , todo.~ 'P~:_ 
~·ante n lri .. costumam pr{'stnr protrr.cão I'Sf!Ccia.l. flUe mal se 
comprellcnd~ a ·r>erm:mencin da. appellação nrr.l:'~sa.ria». 

Qnü a iniciativa des::f' recursó de-ve eaher ex~lusiYnmente 
n[)S titulares das relm,:õ~s juridiras ajuizadas;, mi ao.~ .seus l'e-
pt•esentan!es. legaes; . 

Que o ?I !in istt>,rio. Publir.o ff'deral rsfú ·pt'rfeitamente or
ganh~aclo P upk•. portanto, pal-:1. .p:a~nntir a def~:~s:a dos intere~
ses qnf\ ·1 h... cumpre ac1Yõgar: 

Que ~ ãholic.ão {la nppollnção f'.r-o{{icio, de certo modo 
concorrer:\ J)Ura attenuar o extraordinario ncc-umulo de tra
balho que pesa !'>obrf' o Supr(lmo Tribuna~ Federal: 

· O Congr<>s~Q Xacional deàel.a: 
Artl';íl uni co. F~a. abolida .. P.m todo~ os proeess;o.~ C.a 

compet.encia da .Tmtic:l, F.edcral, ~ ·appell!l.ção nece~su.r1a ou 
e1:-officio.: revog-ai:lns n~ (]i:;p{l:::icõe~ rm contrario. 

Sala .-ia:;; SP.S~Õ!'~. 9 dr, dezPmbro de Ül2ú. - Gomercindo 
Ribas. 

N. 775 A-- 1920 
Mondn conto1• tempo de ,çcn·i!Jo o Sah·ndor Ri.~.M, ya~?.·.~ta da 

. C'Jilf'rnl rio Brn.~·il; ;·om )Jm•Pcer (m•nr«m~l da Commis.são de 
Cünlltitui~tio· f' Justi.(·n. 

CDo Senado) 

A Commissão de Constituiç-ão ·e Jnst.iea, 11ada. tendo a 
.oppOr ao projecto do Senàcto, que manda contar, para todo~ 
oe affeitos: c! e direito, a Salvador Risse, gaústa. de 1 & . olai~a! 
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da E~t.ra.da uc l<'éno Gt:ii'ltl'al do Bras il, o tempo decorrido ~n
Lre ·4 du fey,~reiro de 10:10 c ~5 u(} julllo de 1910, data em qu 13 

· foi admíltldo novamente a scr•·i~.:(J~ é de parecer que seja o 
mesmo appro\'a.do pela C amara. 

Sala das Commi~sõ~s. 28 de dezembro de 19.:!0. - ()unlta 
Machado, Pt·csident.e c Relator. - Gomercindo Ribas. - Jtr

. no!(o .4.::m;etlo. - P nulaute de Mo1·aes . - Dcodatv Maia. 
Yel'issimo d~J :llello. - Ma1·r;al de Escobar. 

O Congrc,.so Nacional decrcLa: 
Artigo 1.inico. Jl~' contado, pat·tt lodos o:> cl'feiLtH:I ele d i

reito, a Salvador llissc, ga:dsta de 1 ~ cla·sse da E~Lrada de FErl'•) 
r~enlral àLl Dra~il. o t~mpo decorrido enLrc .'J. de fever~iro de 
.1910 c ::!5 de .iulho tlc 1919, data em qUt} foi att.~ndid•) }.lOr 
despacho do .Minislro <1;;. Viaçüv, DL' . . Afrauio do Mello :Franco, 
mandando. ad!llitti l-o uovu1ucntc a s~L'VÍLjO; revogadas as dis
posi(;õcs em contrario .. 

·. Semúlu Federal. 28 c:lc dczemll!·o de 1!J20. - F:·anci.~c,, 
Alt,m·o Bueno dl! Paiva., Presidente. - M anocl de A lcncar Gui-
marães, 1 o Secretario. - Ped1·o áu Cunha Pedrosa-, 2~ Secre. · 

~ tarío. 

:--.1. Hi9 ~\ - l~l ;!O 

em!iiide;•a /:ilo[ir:ius V~ }ui~US snÚ8li!UlUS {Udr:I'O'.'S (jllr: t Í t:Cf'!1!l 
· 1uuis th~ 12 mwo~· d•! c;z;ercicio dli ç(ll'ao; cum .. :SI~bstUufi,·o 

cht Com'lllissii(' (i.tJ Cu1u;litu.ir;rJu •: Jtt stiÇ'l c cotu r:m st:pa·-
7'odo du Sr . .llo.t•,_;ttl dc .t;s~,;o1Jal' 

Apresentado pdu ·:::.1·. Qc!lll tad•1 .:\1-JJcrliuo. l>rummond, f~I 
submcltido ao cxanvJ <lcsta· Cqmmissão o projccto n. 189-, d! 
1920, dccla1·ando vitalícios os juizes subslitutos fcderae;; qu~ 
tiverein mai.s Oc ·1:2 anri'os de exercício do carso· e lhes dand.l 
pret'ercucia para a nomeação o..lc .íuir. fcd~ral de qualquer sg
cção, onde se tlér vaga, inàepc.ndenlemeulc de concurso. 

A se;;'unda . destas pro...-idencias é flngrant.cmcn!e im:on
stiLucional, J)Ois, c• ar l. '~8, n. i J, da Constituiofio. nf. tribue ac 
l>!.'esidentc da n cruhlic.:a eomFdcilcia para numeúr os magi.:t
trados fcderacs, nwdianlc livre proposta. do l:;uprcmo T!'i
bunal. 

A prim:::ii·a., porr~ In, u5o patlçce tio vic.io óe incoasLi f.uciG
nalídade e.· se affigura. ser uma medida .iusla e.m rclac;.ão n,,~ 
Juizes ~ubstil.utos fcdcrar~s c conveniente aos interesse~ •b 
justiça da. União. 

Ho,;c, trualquct• ruucclonarío vublico federal, que conf.e 
mais de i O annos d•.; exercício úo cargo, é considerado vita
licio. pelu ~imples facto do decurso do ·tempo, poucu impor
tando que dcscmpcnll~ bem ou mal o €Cu cat·go. · 

E' justo, portanto, que aos ,iuíz~s fedcracs . .::ulJ,tiluto:r, 
que j;i cunl.am Ulajs de do~:c aunos de serviço, seja conc~di<ln 
n vitaliciedade. · 
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EUes são 'nomeados pelo pl'azo de seis annos, podendo ser 
I'cconduziôos (decreto n. 84.8. de iS90, ax-t. 18), o que quer 
dizer que, segundo o dispostó no projecto, só serão vitali:.:io:; 
os que já foram ou rm·em reconduzidos pela segunda vez. Gon~ 
seguintemente; exige-se, para que gozem dâ vitaliciedade, um 

''fempo ·de exercicio do cargo maior do que o exigido, para o 
mesmo fin~ de quaiquer funccionario publico. 

Teem elles funcções permanentes e proprias . e substi
tuem plenamente os juizes fede.raes nos seus impedimentos 
;u:bicl~nlrtes c durante as i'erias de 45 dias que estes tomam 
to(ln;; os anrio.s em virtude de autorização legal. 

O decreto n. 8-18, de i890, djspõe no art.. 19. que com
pele. ao juiz substituto: q.a) conhP.cer c julga~· a.s· St.tlipeiç6cs 
t•ppo.~tns aos juiz~s de . secção, com appcllacão devolutiva. tão 
sômenfe pat·a n Supremo Tribunal; b) substituir os juizes 
óe ser:c:-ão em . todos ·os impedimentos destes~. · 

As ll:lis n. 515. de 3 de novembro de 1898 c u. 2.110, de 
~-;o de setembro de ·1909, del'am ao juiz substituto co'J.npeten
cia para a formaç.ã o da culpa. com o despac.ho de :oronunc!a 
Oll impronuncia. nos crimes <le contrabando, moeda falsa, 
:furto, eslellíonato, pecl!,lato c damno, quando pi'aticados con
tra a Fazenda Federal. 

..-\ lei n. 3.208. de 27 de dezembro de 19·16. que r~·gula o 
pt·occsso· eleitoral, ·e a n. 3.139, de ? de agostó d~ 1916, que 
1>re:::creve o modo· pelo qual deve ser feil.<J o a1 istamento elci
t.oral, determinam que os juizes substitutos funr,cionem com 
c~ juizes fcder~~es e os procuradoro:-s g-eraes dos Estados, ou do 
çlistric1.o, nas ~.i~.mtas cte apnrac:ão ·cte elcit;õe5» ,.._ de «recurso:,:., 
~ n'o~ casos de falta dos ju ize:S fi)!jeraes presidam as l'nesmas 
juntas. · . ~ · ""· · 

. A Jr:i n. 3 .677. rio 8 de janeiro de J01D, l'egulando .as f·~
riae: fol'Cnses. impõe :to substituto o dever ele . estar. nnnttal
mente. no exercício do ~-argo·. de juiz Jeôcral, durante · os ~5 · 
dins ~m que este go:;a as f~rins, cumprindo notar que o sub
stituto nãi) l~m qualquer augment.o de Ycncimentos por cs.';:l 
~ubstit'ui~ão. · . . . · 

Em relaÇão aos sub~t.if.ulos dos juízes fcderaes deste Dis
t.ricto. o Relator póde informar ·que qualquer delles .julga 
dm~ante o anno nm numero ele causas civeis maior do qqe as 
que julgam os .Juizes federae:; de alguns Estados. 

·. E ssa rapida exposição mostra que além de ser justo é 
conveniente aos proprios interesses da. Justi_C51 conceder yit~
liei Pdade a e"~t>~ :>lfbsliluto~ c. eom·enCJda ÜJsso. a ComT)11·Ssao 
de Const.ituic:ão e .Ju~ti~:a. offerece o seguinte substitutivo; 

O Congresso :'iacion.al decréta: 

Art. 1.• São vitalicios os juizes . substi~utos federaos que 
j;i. contarem mais de 12 annos de exercício effectívo do cargo 

"'\ e o serão os que !orem reconduzidos pela segunda vez. . 
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· . "~t·l, · .:!. • A segunda reconduct;ão só poderá ter lug-at· mc
dlan~c ml~nnac;üu favoraYcl do Supremo Tribunal Federal. 

Art.. 3." Re\'og·a.m-sc as disposições em contrario . 

. .Sala dt' .Commissões, :!8 de dezembro de ·!920. - Cunhtt. 
lt!ac~tad(~, 1 rcsHlenle. -:- Prz~dente de .Moraes, Relator. -José 
B_om{acw. - Anwl(v A.:;evcào. - Arlindo Leoni. - !rfello 
J.1·an.cu . .,_ DrJod~lu :lfaia. - Veri~·simo de MeUo. - Marçal 
de Escoúw·, veucado ~om o :;eguinLe v o lo: O projecto n. 189 
deste ,Ul1fll) uecla_ra Vllalicios, para lodos O!; effeilos, OS juh<.!S 
que tiV~t·:m ma1~. de doze annos _d~ exercício do carg·o, e ga
ranle:lhe~ ( ':er:1Itcada c;;ta C01Hhçao) a preferencia nas nu
mea~,;oes d'-' Jl.\Jzes seceionaes, independente-mente de con
curso. 

Tal como cal<i reuigido, e .POL'que o sUbslituto só serve 
duranlc seis annos (arts. 67, primeira ·parte, decreto nu
mel'!? 3. O~ i, .J': TJ de novembro de 1898), é clat·o que a pre
tend_lda vttall.r.:wf}a.de c con:;equcntc accesso ao cargo de ,juiL: 
.!:leccJOnal, sem concuno, ficarão dependentes do arbitrio du 
Poder Executivo, que poderá, ou não, detm·miuar a rccon
uuG(.lfiO. 

211as - S(!ja como l'0r, de uma, ou, de outra fôrma - a 
ÜWo\·w.:ã o 'J u a I/I• t·a~,;;lo, que i wJi rec Uwu '11 I,. o I' l'l)j r!e Lu \ 'i .~a 
inll'oduzir na org·anização judiciaria federal de ·primeira 
instancia, não parece inspirada em interesse publico, e muito 
menos decorl'<!nie Jo dispositivo do art. 57 da Constituição 
da Rcpubliea, que gal·ante a ·vitaliciedade aos juízes fedel'ae:; . 

.A dtuliciedaâe - que é urn. p·redicado de certos cncar
gus t'elevanle:>, para cujo livre e fiel desempenho é offcre
cida como Jn'érúr. gamnlia - não se concebe sem nomea<;.ão 
irrevogavel c exC'rcicio rum:ciOI\al integral c intermino. 

A•>,; jul:t.e~ subHilutus federaes faltam estas condioõcs 
cs~euciaes e indi:>pensaveis á investidura vitalicia, porquanto 
.são nomeados J)Ura, dura11te desiynado pm:.o, servirem de_ a~
a;iliaYes dos juizes ;';eccionaes e accidenta~mente, os substitui
rem nos casos de imped1mento. 

Afríra esta occasião incerta e precarissima, elles são 
met·os coadjuvantes ou preparadores, cuja accão rudimentar \! 
Íntpel'{eita _ é_ obJ·igatO·I:ianwnte. SUbOrd~nada a revisão e C?I'
recr.ão à o JUIZ verdade1ro, que e o seoownal. (Dec. supr. c1L., 
ar L~. us· ~ 69, .lei ü. 515, de 3 do novembro de 1898, dec. nu
mero 2.110 de t<J de seleml:Jro Je i9l.l9, art. 2~). 

Ou(!c pois, a indepenâencia a ser garant1da, quando lw. 
:plena va:>salagem fe1?at '! _ , .. . . . . . 

_ Nenhuma autot·Jdade propl'la. t: e!flCiente po:;suern,_ 1~ada 
decidem: não profeet•nl ~entença definitiva; não são JUIZCS, 
emfim. n<L rigol'osa e legitima. accepcão _da palavr~. _ . 

1\ão é licito. portanto, que se os cqu1pa~e aos JUizes Jc
dcraiis (Const., art. 57), fazendo-os .vit~h.cios pelo facto 

'unico ·de terem ma·is de doze am'l.Os de exerctctO do cr:rgo. Estç 
,;~u. qualquer outt·o preconcebido lapso de tempo nao pQder~ 
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j;íLnai,:. alterar a indok lH'Od:;uria da lJUmcação inicial. nem o 
c~r~cl!~-r sulJsidiar~o e cv_enlua] de:::lâ .cspecie ue cammüsão ju;. 
dtcwna, 3,.. qual, ta o sab1a quao precu;amentc a tradição c h a-.: 
mava - éargiJ dP- estagio. ' 

·. Os ,juizei> vitalicios do art. a7 da GonsLiLuit~ão são os quo 
de facto e de direito exercem o otticio de julgar ·são os nomea
dos de aecõ'rdo com o § 12, do ar~. -i~. ou se;;uuuo n l\ H. cil~~·.f1 
artigo --., . nwdi•mtc: p>·oposta do Su1H·emo 'l ·:·ibwwJ.' cuj·o uri
terio ncslc <!S::;•Jlllplo u5o póde :;cr amltl.Ua.jo, dcliaüWdo (•l! 
~ub~~ ituído lJ(:Ja )Ji'~/erem;ia i~::;Liluida no :.u:t. :: • lÍfl pro.icc~> 
em lavor tlos :;ubstltutos scccwnacs con! ma1s de H!1'a recou
~lm:r;.ão ou duas 1·enonu:açiícs ... 

· A PCl'PC~llidadc p ropo.sta :), poi::;, c.luptamcnte ir:-uç·ula;·, 
pacca.miilosa, Iwrquc, sob o Jundamcnto <le .<:.er quali<la1.lc ex i
gida. aos .iui:c.s- ·~ uUribttida a qul!m >5Ó ,iul;;a. por aca:-;o fol' 
tuilamcnle -e D(ll"tJUe modi.fü;a o a supprimc o pru~:csso f!Uê 
a CunsLüuit;ã.u prl'.:>~·l'~ve para us nomca~ões do:; magbtradu~ 
f;;:rlcraes (ar L ·1~, §. ·lO . . 

O cunc.m·:;c; ü a fórma. pral.i.ca lll! or.;;a!1i:wr a ! ll'ú(Josta u 
ampurat• as ap Lidõc~. cnL;·e as quac::;, muito avutl.at·:'t, :;em dn
i !da a du substitu lL\ que houver rn;e!;tado :.~s:;;ignalttdos ser ~ 
,l·;os. . · . 4 

A act;.5.o cor.jugada tlo poder .judi<.;iario c cxeculi·•o na e~
colhtt e .llOtnCal;iio dos uwyis~rados {ederaes. é cxigeüt:ia. co:1-
st:t udoua\ ·imprNcl'ivcl que repu1Je a crr)t\l;üu Lic .qua lque1·, 
t•u~ra novo. clast:e de juizes sem ou c:•>m aeces::;u (inde1Jcnden
lr:mentc de concw·so) de 1.1ma á uu!.t•a. cate.goria.. · 

A condição v iLalicia Jig::t.da ao fuuccionaliswo vublico ~ 
J.1Gt' sua natureza cont1·;u·ia .c incompatível com o rc~ímen re 
_publicauo derm:crat.ico: . Por is~o só póde <;uUs.ísLit· c ~er lo~ 
!Grada uos c.aso.;; e:o;:~CfJctonacs exprcs;;os o restr1ctu::. •:m que a 

\ . :uagua lei de organiztH}~o iJOlüica. a insf..ituiu ~~ dcf!niu. (Con
~tiluic;5.o, ar I,. 57 . ) 
' · .Tudo. quau~(. não fôr a:sshn sct•á illog-ü:u c.: arbitrado. 

A inamovibilidade, nu •H('.pu!Jlku, ~~ t} deve SCI' acltui:;ioão 
da aptidõ1o. <tdiv,i tludc c llr.•nra Llos individuo.; que exercem o 
mwws publico, c tmnca obra de decretos. 

O i;UbstílutiYO offerccidiJ ao JH'o,ieclo, al?.m de incurso nas 
mesmas falllas .lá contra este argu idas, gora vUalir:ieda!jes qw~ 
af.t.iugem o pa>5~ado. { Const. art.: 11, u. o.) · 

·por estes Ipol.iYo:; c out.1•os de facil iufercnciu, nt!go o 
meu viJlO ao projeeto 11. l89, e au :substitutivo elaboradl) pela 
~nuiol'ia. da Conuni::s:;ã_o uc Cun:-;li~ui~;ão c Ju::;_t.it.:a. 

PHOJECTO N. i89, DE 1920 

At.icndendo : 
Que a. ConsLituit_:.ã() Federal, . art. 57, dispõe:· 

~os juizes ·federaes são vitalicios c perderão o 
cargo- 3,.miça~enl·o por sentença. judioi~h; 
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Que. não oostanle, foram creados caa·gos temporarios, de 
juizes substitutos e supplentcs; 

· Que, entre-tanto, os juizes substi1tutos reconduzidos, uma 
ou mais vezes, teem em seu favor a presumpc;ão de capacl
dade "intell~tual e idoneidade moral; 

. Que é sempre · convenien~~ assegurar aos juizes estabili
dade bastante e garantias sufficientes á. sua acção desapai
xonada e imparcial : 

PROJ'ECTO 

A1·~. i. • Serão, para todos os cfie~Los, considerados vi
t~licios os juizes subsbtutos fcdcraes que tiverem mais de !2 
annos de exercício do carg-o. 

Art. 2. • Os juizes que con~arem esse tempo de exercício 
erão prderencia para o provimento do cargo de juiz federal 
c qualquer seccão da Republica, onde se der vaga, indepen

.cntemente de . concurso. 
Art. 3. • Revogam-se as disposições em . con.l,ra.rio. 
Sala das sessões, 6 de agosto de 1920. - Alberti1l!O Dru.m,

~ond. 

N. 7'76- i020 
(Do Senado) 

A' Commissão de Finanças foi p.l.'esenlc o projecto nu
/ mero 11 i, do Senado, desie . anno, que determina sejam pro
. movidos os funccion~nos das repartições de Fazel).da, rGpat·
tidamente, por mer~cimento e por antiguidade. O project:) 
merece a ap.provação da Camara, pois generaliza a todas as 
repantições de Fazenda medida já ~onsigna<la nos regula
mentos de algumas repartições do mesmo departamento d~ 
administração publica. · 

Sala das Commissões, 28 de dezembro de 1920'. - Cat'
los de Campos, Presidenf,e. - Sampaio Corrêa, Rela.t ()['. -
Pacheco Mendes. - Carlos Maximiliano. - L. Corrêa de B1'i-
to. Souza Castro. - Oscar Soares. -Celso Bavm..a. 

O Gong:resso Nacional decreta: 
A:rtigo unico. As promocõe.s na'> repartic;.ões de Fa.zencla. 

scrã.o feitas metade por antiguidade de olasse e metade por 
. merecimento. As promoções por antiguidade serão feitas 

dentro da mesma repartição; revogadas as disposições em 
con tra.ri o. 

Senado, Federa;!, 27 de dezembro 
.4.lvaro Bueno de · Paiva, Presidente. 
Gui1T!4rães, · 1 o Secretario. - Pedro 
Secretario. 

C • .:.... Vol. XVI. 

de 1920. -- Fra~co 
Marwel de Alencar 

do. Cunha Periroza. 2~ 

20 
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N. 475 a~ !920 

Em.enda da Senado ao p1'ojecto n. 4.1.5, de l92D, da .ca'111/lta dos 
Deputados, que abre o credi.to de .6.45:096$, supplem,en-. 
tar ás verlJas .I", ,6&, w~. 18•1 2.2• e 24• do art. 27 da let 
n. 3.991, de 5 de jrméiro de 1920; co~ parecer fa·voravel 
da Com11l.ís8ão de Fi'lULnças á referida em,e,uta 

. .A CommissãD d~ Finanças da GamMa, telldo exa·mínaao 
õevidamenle, a. ··emenda do Sen;~do,· ao pl'Ojecto n. ·i75, do 
1920, desta Gamara, a.eha que a mesma está nas condieões. ~le 
ser approvada. ,.. 

SaJa. das sessões da .Co.tniD.is.São ·de Finanças, 2~ de ne
zembro de 1920. - Carlos de Campos, Presidente; ...,- Sampaio 
Corrbo.; Relator. - Octa.vú> Roch.a.. - Oscar Soares. - Pa
cltecb Mendes. - Oar/.o; Ma.ximaian~. _:_ Souza Castro. 
Josino de A:rauJo. 

Emenda do Senatlo á propostçao da Camara dos Deputados. 
n. 47S, de ~9~0, que ab·re, pelo J:finiste1·io da Aghcultum, 
!11dustria e Commercio, um credito de M5: 096$, supple
mentar u dive'l'sa& ver'bas do · oTçamento vigente . 

Aeeres~ente-se, depois do -art. :lo: : ' · 

A.rt. Fica o Presi~ente da R.epublica igualmente au-
t<>rizado a abrir. pelo mesmo ministerio, os seguintes ore-

:" ditos: · · 

Bxtraordinario de 180 :429$105,~ para. liquidar os com
promissos do extincto Commissa.r:iado da Alimentac:.ão Pu-" 
blica nos ex~rcicios de 1919 e 1920 e da Delegad.a Exeootiva 
da. Producção Nacion.a.l e do Recenseamento Geral da PoDU
l~ão da Republica, no exercicio de 1.920; . 

Supplementar de 294:613$260~ ás seguintes verbas do or
çamento do me$mo ministerio, para o corrente exercicio: 

Verba 10• - Consignacão <~:Para desapropriação, etc.», 
56 :000$000; 

Verba i<í,.• - Auxilio para reali:Lacão de eJ:<~osi~ões, el.c., 
186:513$260; . 

Verba 1.4" :..:._ ·Para m11-nutenção c desemolvlrnent.o, ·réis 
50 :000$; somma total, 294:613$260. 
· Senado . E'ederal.- ~5 de dezembro de 19~0. - P'ranc4co 
Alvaro Bueno de Paiva, Presidente. - Ma.noel rle Al(!ncar 
G1J.imt1rãcs, 1° Secretario. ~ Pedro da C1tnha Ped1·osa, z• Se
tntar~o.-
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PROJECTO N · /l75, DE 1920, DA C:\MAR~~ DOS DEPU'l'.ADOS 

. O Congresso llínciou.al det:rcta ·: 

, .·Art. 1. •. }~icu. _o Presid~n/1• da ft.~p.llfdicct arrl.or iz'ado a 
aonr, .Pelo llhmster10 da. Agt' ll'·U ll.lll'u, Tndnst.ria e Gorrtntel'"Cill, 
o cred1to de lt45.:096~ ((Jl?at.rocentl•:-; e qtla\'('nla C' cinco cotllo>' 
e. nov~nfa e se1s m1l. l'éiS), su p)l\(>mrnlat· ;ís ~e~ui nte~ cnn
SlgDaçnes, e sub-consJgnar.ões lias ve1·bas 1'. :,•. 10". l8'. Z:!' 
e 24•,- do art. 27, da lei n. 3. 991. d1! 5 dl:' janeiro de ·1920 : 

A- verba "1' - Secrctat·iu d1• l':~l.a<l (l : 

Sub-consignação ~Artigos de •!xpcdicnV'. ck.:. 
Sub-consignação 4C0'..1Servar)í.o c custeio tia!; 

in!italla~:õ~s eelctricas, d<;. » . ·.: ..... .. : .. 

B- Verba !l•- Jardim H•) IUlliro: 

8ub-cunsigna1;ií.o «Diarias, t~.iüd<l:; 1.1~ 1; 11slu, 
etc.:~o ; ... . . ...................... . 

C- Verba ·lO'' - DiJ'edot· ia d(~ Meteoro~ 
logia e Astronomia : 

Sub-Consignacão -~:Para aHcnder a nr.ce:::sidnrh~s 
imprevistas, etc.;.) . . . . . ............ . 

D- Verl'Ja 18~ - Evc!n~na1:.s: 

I :j: IH)O!\il)f)() 

l'i : nfHl$(\1)1} 

:?1) :000$000 

Consignação· «:Par·a occorrcr :» quaésquer de:;-
pezâs e~traordin~tias e imprevistas, etc..~ l20 :000~0(10 

E- Verba 22• - Subvençõe5 e auxilias: 
Consignação <Para ~anutenção, etc . ~ . . . . . . . 252 :000$000 

F- Verbba 2-1• - .Escola Normal rh~ Art.P.s 
e Off ícios ·"'w encP-slau :araz:. : 

Sub-cousignação «Pessoal as5alarindo, el.c .1>. • • 18 :ooo~ooo 
· · Art . 2." Revogam-se a~ (] i~posições em eontrarí.o. 

Camar~ dos Deputaclo~. 1:\ de novembr(l de 1920. :.._ .f11. 
lio Bueno Brandão, Presiclcnt~'. - - .l!t?Jenal Larnartine r.! r ~ f'{/ 
Tia, 1° Secretario, inter inr,. -- Rr,lt:irJenio Ferreira cll! Sallcs, 
2~ . Sê'cretario, interino. 

O S.r. Presidente - lDkL(t l' imlu a leitura. do expedir.ntc. 

O Sr. Vi~ente Píragibe pl'ontmcion um discurso que u iiO 
Jo1 publicado no Dia.tío do i1o-llfJ1'CSso. 

o Sr. Preaidtnte - Não ha 'mais oradores insorfpt09; 
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Se tm,is nenhum dos Srs. Deputados quer uzar da pa~ 
lavra, vàe-<se opassa1· á or<ilem do dia. (Pausa.) 

· .àompar.ecem mais os Srs. Felíx Pacheco, Souza. Gastto, 
Prado Lopes, João CabmJ, Alberto Maranhão, Oscar Soares, 
Pires de Carvalho, Ubaldino de A!ssis, João Mangabeira, Ar
l!ndo Leone, José ~farta, Leão VeDloso, Manoel ~lonjard:im, 
Heitor de ·Souza, Salles Filho, }l~ceclo SoA.res, João Guima
rães, J~é Moraes, Mado de Paula, Ma:u,rici:o de Lacerda, Josó 
Alves, Matta- Machado, Francisco VN,ladare:s, Joã·o ·· .Penido, 
Senna Fig;ueiredo, Gomes Ljma, J-osino de Araujo, Raul Sá, 
·~iello Fm;nco, Ferreira Braga, Cesar Vcrgueiro, Prudenlc de 
l\f,ora-es FHho, Eloy Ch.a,Vles, J.osé Lobo, Celso Bayma, G~mer
cindo Ribas, João SimpJ,icio, Carlos Penafiel, Octavio Rocha. 
c . Domingos_ !lta.sCar,enha.s ( 40) • ....: 

Deixam de comparecer os Srs. Arthur Collares Moreka, 
Annibal de Toledo, Ephigenio de Salles, ·norval Porto, Mon-

- t.eiro de Souza, Abel Chermont, Chermont de Miranda, Her
culano Parga, Cunha Machado, Luiz Domingucs, José Bar
reto, Agri:pino Azeve-do, Pires Rc'QellO:, 1:\Iari-nho de Andrade,. 
·Moreira d;l Rocha, Thomaz Accioly, . Thomaz Cavalcanti, Il
defonso Albano, Affonso Barata, Cunha Lima, Simeão Leal, 
Balthazar Pereira, Gonzaga Maranhão, Antonio Vicente, Edu
ardo 'favares, Gervasio Fioravante, Amaldo Bastos, Estacio 
Coimbra, Austreg_esillo, Pedro tCorrêa, Tuüano Gampello, 
Aristarcho Lopes, J\llio de Mello, Natalício 'Gamboim, Alfredo 
de Maya, Luiz Silveira, Mfguel Palmeira, Costa Rego,Mendonça 
1\fartins, .Toão .Meneze s,Rodrigues Doria, Manoel Nobre, Deo
dato Maia, Pedro Lago, Octavio Mangabeira, Lauro ViUas 
Boas. Pires. de Carvalho, Castro Rebello, Mario Hermes, Leon
cio Galrão, TThaldino de Assis, Pacheco Mendes, Arlindo Fra
goso, João :Mangabeira, Alfredo Ruy, Seabra. Filho, Arlindo 
Leone, José Maria, Raul Alves, Torquato Moreira, Eipidio de 
Mesquita, Rodrigues Lima, Eugenio Tourinho, Leão Venoso, 

· Manoel Monjardim, Ubaldo Ramalhete, Antonio ,Muirre, Hei
- tor de Souza, Octavio da Rocha Miranda, Azurém Furtado, 

Sampaio Corrêa, Nicanor Nascimento,· Paulo de Frontin, Sal
les Filho, Aristides Caire, Mendes Tavares, Vicente Piragibe, 
:Raul Barros-D, Norival de Freitas, Lemgruber Filho, .José 'ro
lentino, Azevedo Sodré, · Macedo Soares, 11-Ianoel 1Reis, Themis
tocles de Almeida, Ramiro Braga, Francisco Marcondes, Raul 
Fernandes, Teixeira· Brandão, Antonio Carlos, José Bonif~cio, 
·~raz de Mello, Honorato Alves, Manoel Fu;Igencio, Salles Ju
nior, Cincinato Braga, Al~erto Sarmento, 'João ide Fat•ia, 
SampaiQ Vidal, Pedro Costa~ Ramos Caiado, Ayrcs da Silva, 
Tullo Jayme, Annibal Toledo, Costa Marques, Ottoni Maciel, 
Luiz Xavier, Abdon Baptista, Pereira de Oliveira, Alvaro Ba
ptista, ·Evaristo Amaral, Sergio de Oliveira, Augusto Pestana, 
Marcai de Escobar, Alcides Mwa, Nabuco de Gouvêa o Flores 
da cunha (~3) ~ 
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ORDEl\f DO DTA 

o. Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com
pareclment.\l dP- 117 St·s. Deputados . 

Vno se Iil'OCf-d!'l' :í~ voi:\,~ül's cl:ls l"í't:l f('rias I'OJ1!':1<tnle;; da 
ordem do riía. 

. Pc~.o :ws :h'Jbl'rs nermta6r"Js lltll'\ oceupem ns suas e.a
. deiras. (Pmu a . ) 

O Sr .. Heitor de · Souza (peta. ro1•dc1n) requer e obtem dis
pensa -d~ tmpt•cssão d·u redacçlio l'inal do pro,iecto n . 748 A. 
de 1920. afim <le SCl' immcdtatamente votaria _ 

. ~ Sr. Mauricio de ·Lacerda (pela. m·dem) requer a veri-
f l caça.() .da voliação . -

Procedcnd·o-sc á Y!Wificacíio (!P- votação. reconhece-s~ 
terem volado a f:wor ·1 08 St'!'>·. Deputados e contra nenhum~ 
total108. 

O Sr. Presid:ente - A disponsa de impressão foi appro-
vada. . 

Approv-ada a s~guint.e 

N. 7/iS A - 1920 

]{edacçiío final do 1)1'0jecto n. 748, de 1920, q1te o1•ga:ni::a a. 
C!ontahilidadc Pub!ica da União 

CAPiTULO I 

C~TRAI.IZAÇÃO DOS SER\'IÇOS DF. C:ONTABII.-lDAD:S 

· Ar.t. i." A Conlabilidad.c da União, comprehendendo 
todos os actos relalivos á. g~stão do rpatrímonio na.cional, ·á 
inspecção e registro da receita e despeza federal, é centrali
zada no Ministerio da Fazenc!a, sob a immediata direcçâQ da 
Contado!'ia Ccnlr:tl ·d" R~puh1ica I' filiruliznc:no elo T ribunal 
de Contas. 

Paragrapho uni co. As contadorias seccionaes dos l\fí
nisterios, Correios, Telegraphos, <'Strndas de fêrro. linhas de 
navegação o outros estnbetecimrntos indu~triaes dn. União 
ficam, para iodos o:. ·"ffeil.os. subordinadas á Contado~ia 
Central da Rcpubl ica. cabendo a d.irccç.ão dessa." contador1as 
a funccionarios de Fazenda commissiona.dos pelo Presid~nte 
d2. Republica, em decreto referendado pelo Ministro da Fa
zenda e pelo ·titular do Ministerio respectivo. 
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Art. 2.• A Contadoria Central da Republioa organizará, 
orientará e fiscalizará todos os servícos de escripturaçãa das 
repartíções federaes. exPedinâo as •nece~sarias insttru~cõ~si 
exigindo todos os elementos de informa~ao e exercendo In-. 
speécão por funccionarios designaeos para esse fim. 
· Art. 3." O registro das operacõss de contabilidade far ... 

se-ha, excepfo nas eollectorias, pelo methodo d~s partidas 
dobradas. m~diante formulas e modelos orgamzados pela 
Contador~a Centre.! da Republica. 

Art. 4." As Delegacias Fiscaes dó Thesouro Nacional, a5-
sim -como todas as oQntadorias seccionaes. organizarão, com 
QS elementos. prpprios e os fornecidos pelas reJP8,rti~~es su
bordinadas, baianMtes mensaes que !Clerão enviados á Conta
doria Cel}tral qa :R~;rpul:Jlica a.té o u1timo dia dq ru-::·z seguinte 
áqueUe a que ~e referirem as operacões. 

§ 1.0 Nos balancetes mensaes a receita e a despez~ serãt3 
rigorosamente classifi-cadas. 

§ 2.• Até 15 de jAneiro do· perioào a,ddicional as repar-
tições- subordinadas aos diversos ministerios enviarão· ás re
spe~Livas contadorias as demo·nstraçõe!'l das despezas empe
nhadas durBnte o anno íinaneeiro. A' vista de~sas demonstt.a~ 
ções a contadoria respectiva levantará a ~COnta geral das des- , 
pezas •cio respectívo minístêl'io e a enviará. dentro .de 20 dias 
á Contadoria :Central da Republh:a para. organiza(jão da col'lt.a 
das despe?.as empenl1adas exigida no art. 23. n. II. 

Art. 5.• A Contadoria Central rla Republica organhará. 
um balancete trimestral rle t.oda!': as O'Perações de contabíH
dade da Uníáo e lev-antará a. 30 de novembro lie calia anno o 
balanço geral do ultimo exercicio finan~eiro 

Paragi"apbo unieo. Uma ,r,ópia de cada balanci>te t.rímen
sal e db bala.nco geral ser(i. immPdiatamPnte: rcmcttid!l, no 
pl'esidente do Trjbunal de ConLas. · 

Art. 6.4 O eh~fe da Contadoria Central rla Repuhlica e 
os cb'efes <:!·as contadorias 8e~cionaes serão pe,3soalmente rr.
sponsavei!;; pela exactid~o t• preparo opporLtmo da esoriptu
ração, contas, balanços ~ demonstr:!r,;óe~ rto~ ado!; rPI:ltivos :í 
receita e despeza federal. 

Art. 7.D A falta de cumprimento das obriga(;ões impostns 
pelas disposicões deste capitulo, assim como das Ql'dens ~ 
instru(>Qões expedidas -pelas autoridndes competentes para a: 
·Axecucão da contabilidade da União, ~m.i~\ts:rá o~ infrar-tores 
~!': penar; dn nrt.. H tia prosente lP-i. 

CAPITULO JT 

S~ ll'ICF.Rr.mro F'I~ANG~mo - 01'\ÇAMtti'llTO F: ~n~TAS n ... nESTÃO 
FIN II..NCF.t'R.~ 

Art. 8.• O e:rercicio financeiro comeeará sm 1 de .iunelro 
~ t~rminará em 30 de abril do anno gegu1nte. 
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Paragrapho uni co . O. a.nno f.inanceiro ooineide ocom o 
anno civiL 

Art. 9." Pertencem ao exercício sómente as operações re
lativa.s aos sel.'Viços feitos pela. ou para a União e aos direi
tos adquiridos, dentro do anno !inanceírtl, por e!la ou seus 
credores . - . . . . 

Art. iO. O periodo .addicional será empregado, até 3! .00 
·marco, na. reali~aç:to das operacões de _receita' e despeza que 
se não ultimarem dentro do anno finaneeiró; o daquelia data 
até 30 de abril , na liquidação e en,~erramento das contas do 
~>,:t::ercicio. . 

~ 1.~ Não !ie poderá. dentro daquelle periodo emprnhor 
dcspeza nova por conta do e-:cercicio. sinã.o pagar apenas as 
que estiverem empenhadas até a expiracão do anno financeiro. 

§ 2.• A despeza empenhada dílntró do unno financeiro e 
que não tiver sido paga até 31 ·de mnrço será liquidada na 
fórma dos arts. 74 a 78. 

Art. H.· :0epois da 31 de · m~ço perderã.o 0 vigor todos 
oi\ creditos. orçamentarios, bem como os supplementares e e::t
traoràinarios; na pD.rte não empenhada. · 

Art . 12.· Os credif.os especiaes, que em virtude de disnc
~:viio d~ Iei vigo:-arem por varios exercícios. serão regulado.;, 
IlOS primeil•os, pelo sysLema da fresmo. transportando-se de 
um n. onf.r1\ anno financeiro. os saldO!l :tpurados e as despez:t~ 
r:mo~nbadas até 31 de dezemhr(l c não patrns; ma.~ no ultimr_, 
r:.xercicio, vi)!o::>arão. l'-omo O!; demai~ crE'ditos. nté 31 de 
março.-

Art . 13. O Governo· enviar~ á Camara dos Deputados até 
20 de maio de cada anno. a proposta de fixacão da des-peza. 
com o calculo da receita ·geral da Republica. "par,a semr de 
:t.ase :'i iniciativa da lei de orç::~mento. 

§ 1.• E' licilo ao Governo rectif'icar a -proposta em men
::agem especial. emquanto dependente de discussão no Ctm
hre~~o o projecto de orç.ar.nento. 

§ 2..• Parn a or!'anizar-i'io da proposta remetlet'~o ns di
versos ministerio,:: nn dn Fazenda. até 30 de abril. os ~lem~n-
tos nece.c;sario!' áqnelle :fim. . · 

Art. 1ft.. A proposta õn Gnverno será acompanhada dos 
!';L·gu inf.es doeum~ntos: · 

I. 1'nbP.lla:; explicativas de todas as verbas rla despeza 
rl~ rndn minisf.erio. de qu e const-em diseriminadamenf.e n.~ r e
lativas ao pessoal e ao ma.feriat, com a menção das f~is que 
determinam nu autori~am as despezas: o confronto das ver
tas propostas com as que vigoraram no exercício anterior: o 
motivo da diver~enda que o r.on!ronto demonstrar e, bem 
nssim. a indicação da ·esnecie em que deve ser realizada a 
despeza. . . 

Tl. Quadros demonstrativos dos titulos de receita, com 
iJ1diracão das leis que os regnrGm. das rondas arrecadadas not' 
tr·es ultinws c:"\crciçios a no primeiro trime~;tre do em vigor, 
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·~ a m1\di::t flP-S!ms nrrMadaçõe~ ronfrontada com o r.alcmlo dà 
receita., _ 

ITI . Qnadros demonstratiYos dos impostos effectlva
mente pagos nos mesmos exercícios, em r.ada Estado da 
União . • . . 

IV. Rela~ão das verbas do material, que, em virtude da 
.in:possibilidade de serem os pagament<ffl effer.tuados no Tbe
~ouro ou nas suas delegacias, o de\·em ser nas repartiçõ~s 
mteressadas, mediante adeant::nnt>ntos ~ujeitos ao regimen dA 
comprovação posterior. 

V. Relação das verbas para a.c; quaes. :Poderá. o Gon:rno . 
:.:brir creditas supplementa-res. 

VI. Tabella dos credita.s addicionaes abertos no ultimo 
exercício. 

VIT. Balanço e contas do exercício encerrado em 30 de 
abril do anno anterior, devidamente verificados -pelo Tribunal 
da Contas. vm. Demonstração, por ministerio, da despeza empc .... 
nhada durante o ultimo anno financeiro . 

Art. :15. A proposta terá a fórma de projecto- de lei com 
. a especializaç;to, eJ:r, artigos successivos, na primeira parte;· · 
da despeza a fixar para cada -ministerio, e a determinacão d it 
especie em quP. ·deve ser paga; a a discriminaç5o, na segund•~ 
:a:.arte, do calculo da 1'eceita, conforme os differcnt.es. títulos 
õe renda. bem como da e!':pecie a arrecadar. dividida n 
receita geral da Uni.ão em ordinaria, extraordinaria e es-
pecial. · · 

· Al·t. 16 . A proposta do Governo dividír-se-ha, quanto ao 
orQamenl.o rla rll'spcza, l'm duas parl.es, uma fixa;, relativa á:; 
despezas permanentes e outra variavel, comprehensiva das 
que dependerem de avaliação. · 

.Art. 17 . A receita ordinaria comprehenderá: 
I. A renda «tributaria". 
fi. A r enda "patrimonial", proveniente dós bens immo

veis da União, da renda. de capitaes, da exploração dos bens 
moveis ou da alienacão rtestes, quando não applicaveis ao set··· 
viço publico. · 

- IIT. A renda. "industrial". oriunda das estradas de ferro. 
linhas de navegação, serviços posta~. telegiaphicos e tele
:t-honicos, ars~naes, officinas; institutos de instrucção e assi:;
tencia, laboratorios e quaesquer estabelecimentos da. Uni~o. 

ArL i8. A receita extraordinaria resultará : 
I. Do produeto de quaesquer operat;õcs _de credito; 
ll. Da cobrança da divida. activa.; . 
nr. Das rendns evcntuaes, taes como multas. restitui

ções á Fazenda; âli~naçãu de bens immcveis e dcr:.ativos. 
Paragrapho unico_ A. restiLuição de quantia indevi-da

mente paga pela Fazenda só será 'escripturada como receita 
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extraordínaria si OMorrer em exercicio differente do do· pn
gament.o. 

Quando feitas as duas operar.ões no mesmo exercício mo
tivarão u ma annullação de despêza . 

Art. 19. A receita especial abrangerá todas as t•enda~ 
des.tinada::. a fundos especiaes. 

Art. 20. A proposta terú na. Camara dos Deputados e nc: 
Senado o andamento determinado pelos respectivos Regi
mentos, vedado, porém, inserir em projecto de lei de orça
mento, quaesquer dispm;iç.ões: 

a ) que não tenham relação immediata com :1. mater ia ot·
c~mentaria ou com as finanças .publicas: 

b) que tenham caracter de proposição principal, que dev:1 
seguil• os tramites estabelecidos para os projectos de lei; 

c) que, de qualquer modo. importem em delegação ao 
:Poder Executivo <ie attribuicão -privativa do Congresso; 

d) que, de qualquer íórma, augmentem vencimentos, or
denados e gratificações de funccionarios ou emJ)regados pu
blico~ on modifiquem a nat.ur~?zrt e o t.i.t.ulo dos que elle~ 
percebem; ' 

e) que autori2em ou consignem dotação para serviços ou 
repartições não anteriormente r.rP~Hlos ou previstos em leis 
ordinarias permanentes. 

Art. 2f. . As contas da despeza ~ r eceita de cada. exereicio 
:financeiro serão Ot'ganizadas pela Contadoria Central da Ile
publica. até 30 de novembro do exercicio seguinte e, em se
guida. submet.tidas 11.0 e-xame do Tribunal de Contas. Si :o.ão 
as receber até o fim do anno ein que terminar o exercício, o 
Tribunal de Contas as organizará de accOr.do com os elementos 
que possuir. · 

Art. 22. As contas do exercicio fin~nceiro comprehen-
derão: 

I. A conta do orçamento. 
rt • . O balanço do patrimonio . 
Art. 23. A conta do orçamento, que será organizada de 

conformidade com as instruccõ~s P modelos nxpedidos pela 
Contadoria C('ntral da Republi.ca, cont~r~ : 

I. A receita orçnda, a arN!cadadn, a recolhida aos cofre'< 
geraes e ·a. por cobrar, bem como a discriminação da cobrança 
por Estados e reparti~ões. · 

II . A odespez11 fixada na lei annua ou em creditas espe
ciaes. supplementares o I?.Xtraordinarios e a effectivamente 
realizada: as obrigar;õefl d~· pagament.o a ~~umirlas no exercício: 
ns qu e de.ixnmm de s~r pnp;as: os excCMOB de credlt.o ou debite• 
em cada verba: bP.m assim a rletnonstrn,.ão uas despnzas d(' 
exereidM findo!\, com inclic:tçiio dn sua natnrer.a P. rto e-x:P.r~ 
cicio a l'(uo pm·Lenciam. . 

JII. O resultado syn01elico da execução do orçamento, 
com indicação do <iestino que terão os saldos apurados P como 
serão ·satisfeitos os rle(icit:s que, acaso, se verificarem. 
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. Paragrapho unico. Em relncão tanto á receita como 4 
despeza serão anne..~adas as tabellas .pareiaes necessarías para 
~:=:d:JJ'Acimento das contas. 

Art. 2-L O balanço do patrimonio abrangerá: 
T. Todos os bens moveis ~ -immoveis da União, empre

gados no serviço publico ou disDoni.veis, com indicação das 
modificações operadas durante o exercício. 

II. A divida activa e passiva. 
III, A conta da Thesouraria, que exporá os movimentos ' 

de fundos, as emjssões e reembolsos de effeitos. as receitas 
r· desp~zas em contn corrente e operações congeneres, inclu
sive quaesqnf!r pagamentos feitos, ~m nome elo Th~sonro Fe-
deral. por estabelecimentos bancarias. · 

Art. .25. Examinadas pelo Tribunal de Contas, as contas 
do exercicio finanueiro serão enviadas no Gov~rno. para qn~ 
este. no prazo fixado, as remetta ac Congresso, com o projecto 
de llquidaç.fio definitiva do exercicio. 

CAPITULO III 

D.O. RECEITA PUBT.ICA 

A'rt. 26. A aiTecada.~ão da receita federal orcada pelo 
r..ongresso, Nacional far-5e-ha. em dinheiro, pelas reparti~ões 
r:ompet~ntes. de aeeõrdo com os regulamentos expedidos e sol) 
a immedia.ta. físeülb:a~ão -dos respectivos chefes, sendo peS&Jal
ml'!nt~ responsavel o funccionario que dér causa a extravio (ie 
rendas ou omissão de cobrança, por desleixo ou inexeeueão 
nos precéitos regulamentare!, e og superiore~. em ordem hie
rarcbica. que deixarem de promover a effeetiva responsabili
dade dos seus· subalternos. 

Art. 27. Em caso algum 1;el'á admit.tida compens:H)áO d'l 
obri~a.çãci de pagar ou recolher rendas do E~ta.do com o di
reito creditorio contra o Thesouro Federal, salvo disposição 
expressa de lei . em contrario . 

Art. 28. A arrecadacão da receita prowmientc de im
nosto dependerá !'l'empre da jnsercã() deste na lei do or~;nmento. 
Qualquer outra fonte de recr.ila. porém, crcada· em lei ordi
naria. deverá ser arrecad'ada, embor:L n!'io contemplada na. 
referida lei de or~a.mento. 

Paragrapho unieo. No caso de alterac§o ou c~a~;ão de 
impostos em leis nrcamentarias. taes dispo~:it.ivos só entro.riio 
em r•:i~M doris mP.zes após a puhHcação da lei no Diario Off'
cial, procedP.ndo-se 6. cobranca nesse período de accOrdo cnro 
:1s taus anteriores. 

Art. 29. As r~?nda;: da União que não forem arrecadadas 
até 3t rle marçl) do período :1ddicionaJ. constituirão divi.jn. 
activa que dever!i !ler reJristrada para se proceder á sua co
branca Immediata. 
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.Art. 30. Os funccionarios · enearregad().'} da arrecadação 
ou cobrança de rendas da União serão responsavejs pela ef
i'ectiva perc13pcão das rendas que lhes competirem arreC'adar. 

§ ·1.· Antes de obterem baixa das certidões ou titulos de 
arrecadaoão não realizadas. deverãô provar qúe praticaram 
orlportunamente toda's as diligencias necessarias para a co
braMa. 

'§ 2.• No caso dé apurar-se a negligencia :na falta de ar
recadaeão de qualquer QUantia. lJOr lJarte dos recebedores ou 
dos funccionarios incumbidos da fisca'1izacão. serão elles soli
dariamente responsabilizados pelo Tribunal de Contas, a cuja 
jurisdice~o. neste -particular. f icam sujeitos. 

~ 3.• Os funccionarios incumbidos da cobrança exeeutivtt 
dos creditos da União devolverão ás reparticões competentes 
a·s certidões recebidas que não forem cobradas, no prazo dé 
cinco annos a contar de 31 de dezembro do anno da rerriessa. 
Devidamente relacionadas . . as certidões serão remettidas. atP. 
31 de maio de cada anno. ao Tribun·al de Contas, aue verifica'r!i 
as diligencias ·erfectuadas, e no caso de omissão ou nee:Ji-. 
~encia. -promoverá. de accôrdo com o § 2•, a responsahil71iaiifl 
daquellef; funccionario!. 

~ 4 ... As relaci5es se'rllo devolvida's á.s repartiçõE'.S compe:
f.entes. que classificarãG as dfvjdas inscriptas em f.res gT·uvos 7 
1". de provayel cobrança; 2", de cobrança. duvidosa: ~·. de 
r:obrn.nca imnossivel, promovendo os meios necessarios ao re-

' cebimento das pP.rt!~ncentes ás duas primeiras classes. 
Art. 3L <Serão recolhidas r> entro de 48 noras. arys co

fr~>s do Tbesnuro ou. suas -dele~cias - as rendas al'recarfada~ 
nelas t'eparticões federaes d{) Districto FP.deral ou das Ca-pi
f.:tes dos Estado_, ~ den t.ro dos prazos fi~ados pelo megmo 
'l'besouro P suas Delegacias. em tabellas re;istradas pelo T ri
bunal de Confas. as arrecadadas nelas demais reparticões :t. · 

As alterações nesses prazos, feita.s em virtude de re~n1-· 
lamentos f$pP.cilles. ficarão depenCJent.es do registro do Tri-
hnn3l rle Contá~\ nara entrarem em vie;or. · -

~ f.•, O rer.oJlii-mento far-!e- h:-t cHr ect::tmP.ntl' aos cflfr~>s 
rlo Thesouro ~ das deleg-:tri!l.c;. ou por int.llrmedio dnf' r~>n:ll"! ; 
r;õP~ post.aes e a~encias bancarias, mei!iant.e. autiJrizaciio rlo 
Mini~f.ro da Far.Pnda. 

~ :'?.° Con~irfroram-!';c> parl!. todos os M ~ffP.ito!';. r~'colhtrln;: 
ao!l cofres competentes n;; saldos entregue~: ao- Cm·reio .:Ju aos 
bancns nuforizados na f6rnm do ?aragrapho anterior. 

Caberá ao the.s~Yureiro dós CoTreios ou aos bancos a que 
~e refere este -oaragra-plJo :fazerem, dentro dos prazos le:ra~~
Q. entre~a ao Thesouro e suas delegacia~ das imo.ortant~ias 
remettidas. ficando sujeitos no jurQ de um por cento rt·o me2: 
pelo t.~mpo que dnrar a indevida retencão. 

§ 3.• O re.colhiment{) d~ renda.o: cu.ja arrecn.dacão ·houver 
sido eonfiada a particulares far-se-1'1~ · M 11rnzo dos r~c;pe.: 
ntivos contractos. 

AJ't . 32. Todos quanto~, tendo obrigação de l'ecoiher ;,s 

.· 
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rendas, . as retiverem em seu poder além dos prazo.s marca
d()s ficam sujeitos ao pagamento {lo juro de um por cento 
ao mez pela móra . ' 

§ 1,0 Aqu·()lle~ qu i:' percebrrem vencimentos mediante 
;porcentagem sobre a renda arrecadada, além de pagar 
.aquelles juros, perderão a porcentagem, relativa á impor
taooia indevidamente retida, e aquelles que tiverem venci
mentos fixos pagarão, além {los m-encionados juros. a. multa 
coi'l.'espondent.e a tantos diM de vencimento~ quantos forem o 
do r-etardamento da entrega. -

§ 2.0 Não se admittirá. prova de força maior para o:x;on·e
rac;ão de responsabilidade pelo extravio dos saldos não reco-
lhidos nos prazos fixados. · 

Art. 33 . Os fieis e prepostos dos responsaveis por di
nheiros publicos entregarão diariamente ou no dia do re
gl'esso de commissões externas os saldos de suas caixas aos 
seus chefe;;, ficando est.eE' responsaveis pelos alr.ances veri
ficados nessas caixas, ainda. que s-e,ia allegada força maior, 
si não houv-er sido observada esta disposição . 
. -' Art. 34. i()s agentes· responsaveis por din'heiros publircos 
não serão exonerados da responsabilidade de fundos perdidos 
ou furtados sinão mediante prova de força maior e de ha
verem sido observadas t.odas as cautelas e prescripçõ.es regu-

. lamentares, excluindo· culpa mesmo leve dos agentes. 
. Paragrapho unico. Sem prejuizo de ulterior decisão do 
' Tribunal de Contas. as autoridade;:; fiscaes .ordenarão recolhi

mento provisorio dás imporiancias que supponham, com justas 
razões, desviad~s dos cofres publicas, sob~ pena de juros da 
m6ra, suspensão de funcç.ões e cobrança executiva, salvo de
lib·eração em contrario do Ministro da Fazenda . 

. -trt. 35. As importa.ncias entradas, a qualquer titulo, 
nos cofres das repartições publicas, serão levadas ã conta do 
Tbesouro Naoional e devidamente escripturadas na sua conta
bilidade. 

Art. 36. Os deposites feitos a qualquer titulo nos co
rres federaes terão escripturaçã·o especial. 

§ ·1. o As importancias provcni'entes d;1s Caixas Economi
cas vencerão juros, pela taxa ~.nnualmenté fixada em acto do 
Ministedo da Fazenda, desde a. data da. entrada no Thesouro 
e suas delegacias até á vespera do dia de sua restituição 
áquelles estabeleç:imentos, e de taes operaç.ões se fará escri-
pturação method1ca. . 

§ 2.0 A importancia de juros devidos aos depositas de 
quantias não recolhidas ao Thesouro e suas delegacias será 
imputada ii. r Psponsahilidarit' rlo U1~soureiro {las r:aixas Er.o-
nomicas. . 

§ 3.0 Os deposito" de diversas origens ser.ão escripLUl'rtdo~ 
sob o mesmo titulo .e fúrma. procedendo-se ao cancellamento 
peribdieo daoquelles que por qual.quer motivo se tornarem 
bens da União. 
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· . § 4.•. 'Pelos deposüos oriundos de ordem ,judicial coprarã. 
o Thesouro e suas delegacias o premio de 1 o/c, ·que será de
duzido proporcionalmente das quantias que se forem resti-
tuindo. · 

§ 5~. Os valores não amoedados pe1•tencenLes. á Fazenda 
Nacional e de que se fará sempre r~gistro, ficarão sob a 
guarda e responsabilidade dos · thesoureiros das repartições 
ern que estiverem depositados. 

§ 6 . o ' Os bens e valores não amoedados, pertencentes 
a terceiros e recolhidos a repartições publicas, serão vendidos. 
em hasta publica, decorridos cinco a.nnos de seu recebimento, 
devendo as importancis..s respectivas ser levadas á ~onta de 
deposito~e creditadas aos respectivos possuidores. 

. Essas importancias prescrevem a favor da Fazenda, de
corri-dos 30 annos da data do recebime-nto .do deposito. 
· Não se incluem neste dispositivo os Litu!os da divida. pu
blica, os valot·es em cau~.ão, nem os recolhidos em virtude 
de ordem judicial. 

Art. 37. Os saldos não applicados da receita. d-estinada a 
constitui'=.ão de . fundos especiaes serão transferidos para ne
positos no fim de ·cada exercício, emqUanto não concluidos ou 
extinctos os serviços a que se referirem. 

A;rt. 38 . O saldo da receita de depositas de cada e:x.er
cicio será applicado na acquisição de títulos da divida pu
blica que poâerão ser alienados, a juizo do Gov-erno, para 
attender á restituição dos mesmos depositos. 

Art. 39. Como recurso de receita poderá o Thesouro, 
quando autorizado na lei de orçamento, e até a ' im-portancia 
fixada na autorizacão, eroitt.ir ·pela Thesouraria ·Geral ou 
pelas Delegacias nos Estados ou em 'Londres, bilhetes resga
taveis dentro do exercício financeiro. 

§ 1." .As emissões de t:te.s bilhetes ·serão registradas no 
Tribunal de Contas, após a respectiva. operação, ficando o 
Thesouro obrigado a · enviar mensalmente ao mesmo Tribunal 
quadros demonstrativos dos bilhetes emittidos e resgatàdos. 
· § 2.0 A emissão do bilhete só se fará após a entrada da. re
spectiva importaMia nos cofres publicas. 

CAPITUifJO · IV 

OA DESPBZA PUBLICA 

. .\l'l . ~o . A uespeza. <la União ser:í nffectuada de a.ccórdo 
nom as lei::; orcamentaria.c; e especiaes votadas pelo Con
gresso, constituindo crime de responsabilidade os actos do 
Presidente da Republica e dos -Ministros de Estado que contra 
ellas attentarem. 

Art. .U. ú.s funcc:ionarios administrativos que pratiea- . 
J'em, sem ardem r.scripta dos ministros, . actos contrarios a 
f.a.es lei~. ineorr~rão, alé-m da. responsabilidade criminal, em 
multa à'e 200$ a. 10:000$, qui! ..se-rão impostas pelo Tribunal 
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de Contas e Mbradas por meio de descontos da ~l:l.iD.fa parte 
dos vencimentos. - . · · 

No cas·o de os haverem praticado por ordem· escript.a dos 
ministros, para :;;e isentarem dessas multas deverão os fun
ccionarios dar, dentro de oito dias, conhecimento do facto ao 
Tribunal de Coulas, ·que pl'ocederá como julgar de direito, 
fazendo em todo o caso communicacão delles ao Co-ngresso 
Nacionàl. 

At·t. 42. A exeaução das leis de despeza far-se-ha esLri
ctamente, segundo as discriminações das tabellas explicativas 
de que trata o art. 14, n. I, ou <las demonsíracões enviadas 
30 Congresso para concessão de creditas addicionae-Y, obser-
:vadas as alterações feitas pelo Poder Legislativo. ~. 

§ 1.• Publicadas as leis de despeza, lançará o 'l'rihunat 
~;.le Conta:;; em seus registros, os CI·cdítos nellas votaúo:S, e or
ganizarão os ministeri<fs ,as tabellas de distribuicão d~ cre
ditas ás diversas reparticões, indieando as csta~ões velas 
_quaes se devem realizar os pagamentos das despezas. 

§ 2.0 Nas m~as tabellás indicarão os ministros as ver
bas pelas .quaes poderão os chefes de servioos expedir ordens 
de ;pagamento a. serem cumpridas no 1'hesouro Federal. me
diante registro do Tribunal d~ Contas. 

Ar L. 43. 1Dentro de i .O dias, conta·dos da pubncação das 
leis da despeza, as tabellas de distribuição de credit~ serão 
r&nettidas ao T,rihunal tle Contas, 'que, de prefel'enoia, a 
qualquer outr.o serviço, as examinará . e lhes dará registro, 
tambem no prazo de iO dias, si estiverem regularmente or
ganizadas, transmittinda -ao Thesouro, dentro de tres dias, as 
tabellas que h1mverem sido registradas; e devolvendo as que 
o não forem, dentro do mesmo prazo. 

Art. 44. No caso de não serem regis!,ra.das a. tempo as 
tabellas, o pagamento do pessoal, inclusive ajudas de custO' e 
gratificações lega.es, será feito .a. titulo provisorio, de accôrdo 
com as distribuições anteriores, até o registro das novas t.a-
ibellai. ~ . · ' 

Art. ft5. No caso de erro, falta na distribui~~ão ou in
sufficiencia dos creditos distribuídos, 0.: chefes das _:reiJar
tições pagadoras solicitarão aos ministerios, a concessão de 
crsditos reputados n,ecessarios. · _ . 

Art. 46. Aos funcciona.rio1 das. directoria! de •C.ontallili
da.de ,dos Ministerios e· aos do Tribunal de Contas, com exer
cício nas mesmas repartições, inclusive aos .que faltarem ao 
serviço e sem e:me.pção de categoria - será a.pplica.da uma. 
multa. correspondente a'os veneim~nt.os que tiverem dA re
ceber durante todo o tempo que exceder aos prazos marcados 
no art. 43 'para a organil:a~áo de credil0~ P- seu regi~tro ~ 
devolução. . 

Art.. 4:7. O empenho da despez:l. não podevà exceder ás 
nuant.ias fixadas p~>lo Congresso Naciona.l (excepto no caso de 
pensões, 'veDOimentos e .po-rcentagens marca~D4l em lei, ajudas· 
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de custo, communicações Qu transportes necessarios ao.s sel·
yioos publieos. 
. Para.graphc> unioo. Embora ha.ia credito consignado uu 
orcamento, as eocommendas de material no estungeiro para 
qualquer ministeri<J, só poderão ser feitas com .prévia aoqui
eseencia do ministro da Fazenda. · 

Art. 4.8. Ndnguem perceberá ordenado ou ,gratificação pelos 
cofres do Estado, sab quaiquer titulo ou prete:x:;to, sem que 
seja e:J:pr.essamente autorizado por lei. 

Art. Ji9. Qs chefes de reparticões que ordenarem forneú.;.. 
niento ou prestacão de serviços de custo excedente ás quanti
dades préviamente fixadas pelo Congresso Nacional, ficarão su-. 
jeitos as penalidades do art. 41, impostas pelo Tribunal de 
Dontas·por occasião do exame das dividas r-elacionadas. · 

§ V No caso de necessidade impreterível, deverão solicit.a.r 
autorização escripta. do Ministr-o competente, que a dará. quan
do julgar conveniente, nos mesmos papeis de que ·constar a 
in~ufficiencia. dos credítos e a razão da despeza.. 

§ 2." Nas penas do· art. 41 incorrerá o funccionario que 
imputar a qua!quet; rubrica do orcamento, despeza nella não 
comprehendida, segundo as tahellas definitivas. 0 

§ 3.• E' vedado augmentar os creditos votados coru quaes
que:- recursos ou rendas dos serviços, ex-ceptos multas impos
tas aos forneced<lr~. a.s quaes serão consideradas como I:~
du.ccão de despeza e ded.uzidas nas eontas a pagar. 

§ 4.• Os chefes das contabilidades ministeriaes,· das dos 
Correio:~, Telcgraphos e outros estabelecimentos industriaes· da 
União enviarão ao lVlinistro da Fazenda e á Contadoria Central 
da Republica, até o dia 5 de cada mez e sob as penas do art. H, 
a relacão das·despezas·empenbadas no mez anterior de que tive-
rem conhecimento. • . • 

Art. 50. Ao empenho. da despeza deYerá preceder con
tracto, mediante· con.currencia publica: 

a) para fornecimentos, embora parcellados, cu:~teados por 
ureditos superiores a 5-:000$000; 

b) para execucão de quaesquer obras publicas de valor su-
perior a 10:000$000. _ · · 
. _'ll't. 51. A concurrencía publíca far-se-á por meio de pu
blicação no Dia?•io Official ou nos jornaes of!iciaes dos Estado::; 
das condições a serem estipuladas e com.,.t. indicacão das auto
ridades encarregadas da adjudicacão, do dia, hora e lugar desta. 

Art. 52. Será dispen.savel a concurrencia: 
a) para os forn-ecimentos, transportes e trabalhos publicos 

que, por circumstancias imprevistas ou de interesse nacional, a. 
juizo do Presidente da Republica, não permi~lirem a publici
dade ou as demoras exigidas pelos prazos de concurrencia; 

b) para o fornecimento de material ou de g€ncros, ou re&
li.zação de trabalhos que só J_)Odem ser eífectuados pelo pro
duotor ou profissionaes espec1alist.as, ou adquiridos no lupr da 
producção; :; 
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c) para a acquisição LI e animaes para os s·erviços milit.ares: 
d) para-arrendamento ou compra de prédios ou terrenos 

destinados aos servicos publicas: 
e) quando não acudirem proponentes ·á. primeira ·concur-

r@cia. · 
Neste caso, se houverem sido estípulados preços maximo!'l 

ou outras razões de prcferencia, não poderá ser no contracf.n 
aquelle excedido ou estas modificadas, salvo nova. concur .. 
rencia. · 

§ L 0 Verificada, em primeiro lugar, a idoneidade dos con
currentes, será escolhida, salvo outras razões de prefct•cncia 
antecipadamente assignaladas no edital, a proposta mais barata, 
que üão poderá exceder Lle 10 o/o os pre(IOS correntes da pt•l4çu. 

Poderá ser preferida mais· de uma proposta quando a eon
currencia se fizer por unidade e .o menor··preco desta, em roln
cão a mesma qualidade, diversificar em cada uma daquelln.s. 

§ 2.0 Aos ·concurrentes será licito reclamar contra a in
clusão ou ex-clusão de qualquer coneurFente na lista. de idonei
dade, mediante prova dos factos. que allegarem. 

{i. '§ 3.0 As propostas serão entregues· lacradas c abertas ~ 
lidas deante de todos os concurrentes ·qul:l se apresentarem pat·a 
assistir essa formalidade.- Cada um. rubricará. a de todos os 
outT;os e antes de qualquer decisão ser~o publicadas na integ.J·a. 

§ 4.0 Hâja ou não declaracão no ed~tal, presume-.se sempre 
que o Governo se reserva o direito de annullar qualquer con
currencia, por despacho ·motiva.do, SP honver- .ius~a cansa. 

Art. 53. Para os fornecimentos ordinarios ás repart.icõcA 
publicas, poderá o Governo estabelecer o regimen de concur
rencias permanentes, inscrevendo-se. nas ~ontabilidades do!! 
ministerios. e na's repartições intéressadas ~os forneeimento:o, 
os nomes dos negociantes que se propuzerem a. fornecer os ar
tigos de consumo habitual, com a indicação dos preços offcro
cidos. qualidade e mais esclarecimentos reputados necessarios. 

§ 1.0 ·A inscripção far-se-ha mediante requerimento no 
chef.e da reparUcão ou ao Mlni~ro, conforme determiUI\çD.o 
regulámentar, acompanhado das informações neeessarias a o 
julgamento da idoneidade do proponente, indicação dos arU·gO'i 
e preços dos fornecimentos pretendidos. 

§ 2." Julgada dentro de 10 dias a idoneidade do propo~ 
nente, será ordenada a sua inunediata inscripção, si n11Lc 
subordinar-se ás condições exigidas para o fornecimento. 

§ 3.0 Os preços offerecidos ·não poderão ser alterados IUl
tes de decorridos quatro mezes da data da inscripciio, scndn 
que as alterações communicadas ·em Tequerimento, só se Lor
na'rão effectivas. ap;ôs i5 dias do despacho, que ordenar n eua 
annótacão. . 

§. 4.0 O fornecimento de quaLquer artigo cabera ao pro~ 
ponente que houver offerecido preco m·ais barato, não podendo, 
em caso algum o negociante inscripto recusar-se a satisfaze-r 
iJ encommenda, sob pena de ser excluido o seu nome ou firma 
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de> registro ou inscripoão e de mul~ d'e 50 o/o do valor do 
fornecimento. -

Art. 53 A. Em todos os fornecimentos feitos ás repar
tições publicas federa es serão preferidos, em igualaade de 
condições, os proponentes nacionaes. 

ArL 54. Para a validade dos cootract.os, serão necessarias 
as seguintes formalidades: 

a) que sejam celebrados pot• autoridade competente para 
emp·enhar · despeza, em virtude de lei ou delegação, observadas 
as eondícões desta; · 

b) que seja m realizados para a execução de serviços au
torizados na lei e dentro · d() quantitativo e duração dos era
ditos á conta dos qua·es deva correr a despi3za ; 

. c) a citação expressa. em suas clau!-lulas, da lei que os 
autoriza e a verba ou credito por onde deve eorrer; 

d) que nelle' se faca a indicacão minuciosa e espécíficada 
dos serviços a se realizarem c dos objectos a serem fornetlidos 
e os respectivos precos; 

e) que gual'deni conformidade coin as propostas pre-
feridas; · 

fJ que, nos conLraetos em que sejam estipulados preços 
em moeda estrangeira, se declar~ a data ou t\ taxa do cambio 
para a conversão; . · . 
. (])' que sejam lavrados nas repartições ns quaes interesse 
o servi-ço ou nos Ministe.:ios, salvo nos casos em que, por lei 
!levam ser lavrados por tabellião, e traduzidos legaimentc ein 
r-.•ernaculo, se lavrados em lingua estra.n~eil'a ; 

h ) que respeitem as disposições du tli i'cil.n communt c da. 
legislacão fisl'al: 

i) que sejam registrados pelo Tribunal de Contas •. 
Paragrapho unico. Nos conlractos para arrendamentos de 

predios e obras de grande vulto, custeados. por verbas orça
mentarias, será permilLido prazo maior de um anoo, no limite 
maximo de cinco annos, considerando-se, oeste caso, empe
nhadas, desde o inicio do excrcicio, as prest.açõcs a serem 
pagas no seu curso. . . 

Art. 55. Nos ac4Js de prorogação, suspensão ou rescisão 
dos contractos, deverão ser respeitadas torlas as formn1idal}es 
exigidas para a legalidade dos mesmos, inclusive registro pelo 
Tribunal de Contas . 

• \rt. s·s~. As -caucões que deverão ser estatuidas em todos 
os contractos com a Fazenda Nacional, só poderão ser resti
tuídas após autorização do Tribunal de Contas, mediante prov~ 
c1e execução ou rescisão Jegul dos contl'actos. 

Art. 57. A relevação de multas applicadas em virtude 
de lei ou ele contractos celebrados com a administracão public~ 
depende de assentlmento prévio do Tribunal rle Contas. 

Art. 58. Dos fornecim-entos e serviços feitos ao Estado, 
serão entregues aos interessados, conhecimentos de que con
stem minuciosamente o nome do credor, o material forneddo 

C. - Tel. :TI. 21 
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ou servico Jeito, o nome ào funccionario que recebeu o forne
cimento ou que verificou o serviço e o preco estipulado. 

§ 1.• Os conhecimentos serão des~ados de livros-talões, 
devidamente authentir.ados, em: que serão lavrados termos ae 
abertura e encerramento, respectivamente, no primeiro e no 
ultimo dia util do anno financeiro. · _ · 

§ 2.• A prestação de serviços por funccionarios, empre
gados e operados ser.á verificada pela's ·folhas de ponto e dados 
estatisticos, de conformidade com os regulamentos das re .. 
partições e servi()os, a que perteneerem. 

L~rt. 59. Ao pas1l\Dlento de credores da. União por .servi ~.: n,; 
. ou fornecimento feitos precede~ o secuinte processo: 

a) os credores apresentarão dentro de · 30 dias, da data 
do fornecimento ou da realização do serviço, as respectivas 
c"ontas, em tres vias, acompanhadas dos conhecimentos de que· 
trata o artigo anterior, e de que se lhes dará recibo; · 

b J os c-9efes das repartições, logo que receberem as: contas. 
orden-arão qti.e se proceda a ' ' erificação ela' entrada dC'. ·material 
e da resp·ectiva escripturação, ou da prestação do serviço e, 
isso apurado, que se faça a -classificação da. despeza no verso 
das contas e o devido lançamento destas na escripturação das 
despezas empenha·das; o que tudo se far.:í, dentro de oito dias, 
sob péna de multá imposta na fórma do art. . H; 

c ) liqui.dada ·a despeza, requisitarão aquelles chefes, dentro 
.<fe dous dias, o pagamento da. mesmà; ou enviarão as contas, 
acompanhadas dos coí:i.hecimento! qUe as comprovam, ãs re
partições competentes para que, dentro de oito dias, requisitem 
o pagamento; . · · 

· ·· d) as··:requisicões de pagamento serão remettidas directa--: 
· .mente ao Tribunal de Contas, ou ás suas delegações que, 

dentro de cinco dias, sobre e lias decidirão e, no (aso ·de re
gistral-as, as remetterão ao Thesouro ou ás suas delegacias, 
afim de serem. cumpridas; e, no caso contrario, devolvel-as..; 
hão aos ordenadores, com os motivos de recusa d"e registro. 

Art. 60. ·Para qUe possam s·er cumpridas as· ordens. de 
pa~Ill.enro, deverão 's;ttisfa.Zer aO.S seguintes requisitos: 

a ) ser~ el\.-pedidas por autoridade competente e diri
gidas ·á estaÇão que houver. de cumpril-as, com indiÇ.ação por 
ex~~so tio nome <lo acredor e da importancia do pagamento ; 

N.as ordens collectivas dever-se-á indicar o nurpero . de 
credores a serem pagos, .nomeados em relação, e, bem · ass1m, 
a importancia total dos pagamentos; 

b) haver sido .a despeza imputada ao titulo orcamentarío 
devido àu computada em credito addicional, préviamente re-
gisti-aâo' c deduzida dos saldos correspondentes; · 

c) haver sido a despeza liquidada á vista ·de documentos 
que a. comp·rovem, respeitado o processo estabelecido por lei; 

d) guardarem cGnformidade com as clausulas dos contra
ctos d~ qué d·aperi.der.em; ~ 
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- I 
e) .serem l'egistrada5 pelo 'rdbunal de Oontas ou por suas 

deiegacõ~s. ' .. 
Ar~t. 01. Não dependem ele registro· prévio do Tribunai 

de Contas as despezas relativa·s a vencimentos e -ajudas de 
custo de funccio.uarios transferidos de umas para outrag re
partições e de pen-sionistas que soHcitem o pagamento em 
estação pag-adora. diversa daqueHa. em que recebiam, devendo, 
nes~e caso, apresentar a neeessal'ia guia. . 

Essas despezas serão, porém, registr~das à pastertori. 
§ 1. • Os pagamentos de uespezas de material e p~soal 

pertencentes a UJrna circumsoripção poderão s&- feitos em 
outras mediante movimento de fundo·s. s 2." Esses pagamentos indep<:Jndem de nová. distribui~ão 
de eredito, mas f)cam sob' a fi.scalizacão das delegações do Trl

tbunal de Contas, que (}S poderão impugnar quando houver 
razão püra isso. 

Art. 62. As ordens de pagamento a menores, interdictos 
ou ausentes serão exnedid~ em favor dos S'eus representan
tes legaes, provada a l'epresentação por meio de documentos. 

As ordens de· pagamento a__herdeiros do credor deverão 
ser acompanhadas de documentos que os habilit'3m ·.a receber 
legalm~nle a importancia devida. . 

-Art. 63. Das tres vias das contas exigidas pelo art. 59, 
lettra a), a pr1meira a.companhará a ordem de pagamento, a 
segunda será enviada 'ás directorias de Contabilidade, p!tra que 
escripturem ·e fiscalizem a despeza directamente ordenada pelas 
repart:ições subordinadas, e a terceira s·erá. arcbivada n:a re
partição interessada no fo:rnecimento. 

Paragrapho unieo. A remessa. das segundas vias ás dire
··.toria5 de contabilidade, pelas repartições que, em virtude 
Je autorizaoão dos mmlistros, :puderem requisitar di.rea.ta
meute J)agam~ntos do Thesouro ou das delegacias, se fará na 
mesma data da expedicão das ordens de pagamento, e no 
cas.o de des~eza, cuja ordenação for reservaca. ao-s ministros, 
tal remessa será coujunctamente com a da primeira via. 

Art. 64. O Thesouro e -as suas delegacias communicarão 
mensalmente ás directorias oe contabilidade dos ministerios, 
illn rol das requisições de pagamentos expedidas peios ord~
nadores secundarios qu.e fore~ mandadas cumprir. . --. 

Art. 6'5. Sob responsabilidad·e ·e:stricta dos pagadoreg, 
nenhuma ordem de pagamento será cumprida sem haver sido 
préviamente registrada pelo Tribunal de Contas ou por sua-s 
delegações. 

Caso os pagadores . effect}.lem qualqUer pagamento sem 
o -preenchimento dessª exigencia serão as importancia.s pagas 
levadas· á conta do alcance dos mesmos pagadores. 

§ 1 . o O registro do Tribunal de Contas libera os paga-
. dol'es de qualquer responsabHidade QUanto ao aspecto legal 

da des-peza; ficam, porém, responsaveis pela validade dos pa
gamentos que effectuarem dire~tamente on .por meio de fieis 
e preposto!!. 
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§ 2 _ • · Verificada a uullidad~ do pagamen_to, por !alta ~e 
"idoneidade legal da pessoa que houver recebtdo, ou tnobse~
vancia de formalidades regulamentares, os pagadores dever-ao 
entrar, dantro de olto .ctias, com a import.ancia indevidam<!~te 
paga, so~ pena de suspensão c. mais medidas aeautelatonas 
dos dfreztcs da Fa:lenda FederaL . . · 

· Art. 66. Embora registrada. pelo Tribunal de Contas, 
· subEi l:'te intci>'a a r~sp·:m:oabilidade tios ministros c chef~s ele 
repartição · e directores de contabilidade, quant-o ã mol'allúade 
c convcniencia -da despeza que e~penharam e quanto á re-

. gularidade do processo de liquidação. 
§ i. • Por , occasião da tomada de contas- dos pa~dores. o 

Tribunal àe ·Contas responsabilizará os OI.'denadores secunda
rios que húUVerem. requisitado pagamentos illegaes não ::u
jeitos a registro prévió. ! 

.. § 2." E~ licito aos minislros s-ustarem o pagarncnto do . 
de~peza reg;strada p elo Tribunal de 'Conl.as, sem que assi~ta 
qualquer direito de reclamaQão fundada no· regislro, · 

Art.. 67. O pagamento do <cnateriab será feito no The
souro .Nacional ou em suas delegacias. 

No c::lso de se tornar difficil aos credores do Estado o re
cebimento directo nessas reparticões. serão expedidos ebP.
ques na importancia das contas processadas para serem pagos 
em qualquer estação pagadora ou agencia . bancaria indepen
oente. de distribuição de credito, feitos os necessarios sup
prim~nto:s. · -

Art. 68. O Tribunal de Contas e as suas delegações 
cÇ~mmuniea;ão mensalmente ás estações pagadoras as impor
tancias, discriminadas por .verbas, das ordens de pagamento 
regi~tr:>.das. e, bem· assim, dos creditos distribuídos que. pos
sam .ser npplicados independP.nte dD registro prévio dos man-
ciaàos àe pagamento. · 

Paragrapho unico. Nos balancetes serão taes importa.n
cia~ . indicadas em confronto com ,os pagamentos effectuado!§. 

Arl. 6tL Os ~1inist~1;ios poderão rcq;uisí tar do Th~souru 
1\'acional ou de suas delP.gacias adeantamentos ~e quantiaH a 
serem entregues a funccionarios publicas, para effectuarem 
pagamento de despezas, Ms seguintes casos: · . 

a) quando ~e tratar de serviços extraoràinarios e ur
gentes, feíto.s por administração,. que não permittam delonga8 
na satis1acão das despezas; . 

b) quando se tratar de despeza- a ser paga em logar di~ .. 
tante ele qualquer estacã.o pagatlora; 

c) quando se tratar de despezas miudas e de prompto pa-
saMento· nas dive.r~as repartições publicas; , 

d) quando se tratar de àe:spezas com navios de guees 
fóra de portos brasileiros ou expedições militares; 

c) quando leis ospcciaes aut.orizarem o adeantamento. 
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Art. 71). A::; ordens de adeantamcn~o HC~ão escripturadas 
como despeza eífectiva c . lançadas nos debitos dos responsa
veis em livros de contas . correntes. 

No caso de restituü:ão de saldos. proceder-se-ha de ac
cOrdo com o art. iS, paragrapho unico. 

· Art. 7L Da appticaçi\o dada aos adeantamentos presta
rão os funccionarios contas ã repartição compete:nte, dentro 
de 90 dias do l'ecebimento, sob pena de multa de 1. "'o ao mes. 
calculada ::obre o total do adeantamento até a data .da en
trega da conta e restituiç.ão C.os saldos, salvo caso · de força 
maior. 

Paragrapho unico. Si, além disso. os responsaveis niG 
apresentar·em as contas . até 30 dias após o anno financeiro, o · 
adeantamcnto será considerado alcance, annullando-se a . es-. 
cripturacão da despeza e promovendo-:se contra elles o exe-
cutivo fisca'l. · 

Art., 72 . O pagamen~o do pessoal. inclusive salarios, dia
rias, gratificações, auxihos para aln~uel de casa e pensões, 
será effectuado· em toõas as repartições em quP. existam pa
gadorins. mediante distribuição de credito ao Thesouro · e á'3 
delegacias. 

O Thesouro e as delegacias farão mensalmente os sup
primen~os necessarios após a apresentação das contas da ap
plicacão· dos supprim~ntos feitos do penultimo mez. 

Art. 73 . Os credores que não tiverem sido pagos até o 
dia 31. de .março, do prazo addicinnal ao anno financeiro. só 
.... sm·ão pf'lo processõ abaixo determinado para as dividas de 

, exercicing findos. · 
Art. 7 4. Por divida de exercícios findos entende-se :l 

qne provier de fornP.cimento ou s~rvi~o feito á União no de
curso do · anno ·financ>eiro de En:~>rcicio encerrado. 

O anno de entrada do fot'llecimento nas reporUções ou da 
época da realização do serviço, determinará o exercício a que 
pertencer a divina. · 

Art. 75. As dividas de exercic.io finà(l •. 1á rPgistradac; velo 
Tribunal de ContaiS e sua~; delPr;aeias. sPrão. lo~o após o 
termo do exor~li cio. cscript.uradas como dh·ida fluctuanle, em 
conta norninal <lo credor. o. Ih~ :,er nn.gn. dr.sdc que se a.pr~
sente á estação pagadora, independentement.e de nova pe-
tição. • 

~· f." Os rP.gistros de divida fln~humte serão periodica
mente reYiStM para a e:-cclu~iio das dividas nr<'scriptas. 

§ 2. • Tratanrlo-s~ àe r!ividas de ,exereicios findos con
trahioas nas condicões indi~adas neste arti~o. mas não re-
5istradas Pm tPmpo oppnrfuno nPlo Tribnn:~l dP. Contas. se
rão H(Tnitindac:. ~ Mnta !'los P.T'~rl í tM f1::tra cExr>rririos findn~. 
que deverão ri'gurar no orr:.am~nto d<! cada Ministcrio, para 
att~nclflr :'íit rP.SPPrfivas de!lpezas. - . 

Art. · 76. Para O:l~?:~mPnto di\J:r ~ivina!Z dP axArricios fin
d~s, solicitarão a! delegacias, dentro d6 30 dias apóS .O termo 
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do pr~zo COnlpl~mcntar do anno financeiro, OS C!'ec]i lúS ne
cessurws, justificando-os com a relac;:ão das dividas que não 
hOuverem sido pa$!as. 

Art. 77. O Thesour"o o as directorias de contabilidade· 
do" :'!Hnislerios providenc-iarão imml!diat.amentc sobre a dis
tribuição dos credites que se fizerem necessat·ios pelas verbas 
-t:E:tercicios findos~ . . 

Art. 78. Os documentos rela~ivos a obrigacõcs assumidas 
além dos i::reditos votados ou sem credito, serão enviados p elas 
repartições que as cootrahiram, ás contabilidades dos minis
terios, para serem liquidadas e relacionadas. 

§ l.u Os ·:\Iinisteríos submelterão ao Tribunal· de Contas, 
· até 15 dias de julho de cada anno, as dividas relacionadas, 
rel~tivas aos exercicioJ> findos. 

· § 2." O Tribunal de Contas verificará a pro c edeneia das 
dividas rela.cionadas e imporá aos funecionarios que as con
trahiram as. penalidades de que trata o art. H, fazendo as 

, commun~ca(lões necessarias á execuçção <ias mesmas. 
§ 3. o Uma vez examinadas pelo Tribunal todas as di

vidas relacionadas, remctterá elle ao M.inisterio da Fazenda, 
os proce-.<>sos dP. dividas consideradas procedentes, devolvendo 
aos ministerios os per t inente.s a dividas qne por qualquer 
motivo houverem sido exclui das . 

Não será motivo de exclusão a inobservanc.ia de forma
lidacle que possa ser supprirla por occasião do pagamento, . oU' 
et'ro de calculo inferior a cinco mil réis . 

§ !1. o O Miu~sterio da Fazenda, á proporção que- for r e
cebendo as rel:lt;ões das dividas de cada minislerio, far á a 
exposicfio justificativa elos credites a serem solicitados ao 
Congresso Nacional, em mensagen do P residente ·da Repu
blica, cabendo-lhe envio.l' os processos d~monstrativos das di
'vida!". quando isso for solicitado. . . . . 

§ 5." Concedido o credito terá este applicação restricta 
á~ dividas relacion adas . 

Art. 79. Verificada a cleficiencia da::; verbas orcamenta
rias or;;anizará o l\linisterio da Fazenda, á vista de informa
ções do;; demais 11inistcrios, a •prorposta g·e t·al Jo.- ct·cdit.os 
supplcmentare~ ne>r~e.ssarios ú. manutenção do:::: scrvioos pu-· 
b!icos. durante o exerci cio financeiro. 

Paragrapho unico. A proposta, que será acompanhada 
de uma cont.a corrente, explicativa cta applicação da verba ou 
eredito esgotado, indicará as importancias YMadas para o 
exercício anterior c -para o vigente, e as que se fizer em ne
ces~aria s como :::upplement.o ás verbas defieientes, e-, bem 
assim, as r.ondit;ões do exerci cio financeiro. 

Arl. 80 . O Poder Executivo pod!lrá abrir credito.; ex:
t.raordinarjos, suppiementares c especiaP.s que se fir.crem ne
ccssarios nus seguintes condições: 

§ 1." Os crP-ditós extraordinarios scrao abet'tos em qual
quer mez dQ exercicio. para. oc~;orrer ás de!)pezas -em caso-
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í:.!e ea.lamicln.dG pubiien, epidemias, :'cbellião, sediçfio ou :.::uer-
ra externa. . 

Precedrrt~ à abertura do ceedito parecer do Tribunal de 
Contas, e a applicr.J;ão elo credito não se fará sem o registro 
previo do mesmo, pelo tribunal, que àelle dará,couhecimento 
ao CongTesso XacionaL dentro de 48 horaS', se estiver funccio
nando o Congresso, ou em caso contrario, dentro de oito dias 
do inicio das sessões parlarn~ntares. 

§ 2." Os c:reditos supplementares serão abertos decorridos 
iO mezes do exercicio financeiro. para supplementação de 
verbas indicadas no n. V do art. 14, depois de ouvido o 
Tribunal de Conta!?, e até a importanc"ia annualmente üxada 
pelo Congresso Nacional, na lei orçamentaria e computada no 
total de despeza prevista. 

·A consulta ao Tribunal de Contas será acompanhada de 
informação minuciosa sobre a necessidade do credito e de 
parecer do Mini~tro da Fazenda sobre os rec·nrsos do Th~~ou~o 
para fazer face ú dcspeza. 

§ 3. o Os c r editos au torizados, em lei e:>pecial on nas dis · 
posições geraes das leis de .meios, serão tambem abertos pelo 
}Joder Executive, mediante consulta ao Tribunal de Cont.as 8 
parecer do ~1imstro da Fazenda, 'a que se refere o paragrapho 
ttnterior. 

A duracão destes creditas será a determinada na lei .qu'3 
:JS autorizar e, no caso de omissão a de dous exercícios, obser
\'ada a disposi~;ão do art. 12. 

CAPITULO V 

DOS BENS PUBLIC0S 

Art. Si. Per-tencem t\ União os ))ens publicas:. 
a) de uso :::ommum do povo, situados em terntorio su

_;eito á jurisdic::ão do Governo Federal; 
b) de uso especial, ta('s· como os edifleios ou tei.'reno!':, 

<:.r.plicados a se·.·viço ou estabelecimento fedE-ral; 
c) domink~1es incorporados no seu patrimonio, comr. 

objecto de direito pessoal, ou real, da mesma União. 
Parat,-raplw llllico. Excepto quando pelo seu u~~o ::e e:x-i. 

g-ir qualquer retri.lmição, os bens puhlicos indicados na lettr:l 
r; deste artigo, não se comprehcndcm nas obrigações de ín
Yentnrio a\·-atiativo r ('Script.nrnção de f!Ur I ratam os artigos 
seg-Uintes: . 

Art. 82. Os bens dominica.es são immQbi!izado~ ou di<s-
r:oniveis. " 

§ t.• Suo i:nmobilizo.dos os que teem ".pplicaçãn ao ser
viço publico c r.ão podem ser alienados. 

§ 2.• Disponíveis são os que não tccm applt•'ação á:> 
~ervi~.o publico e que, nos casos e na 1'6rma que a !c-i prescre-
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''er. poderão SPr alienados, ou por qualquer fórma ~~mJJi'%~ · 
dos em uso privado mediante o pagamento prévio do !.')é'~~~n 
fixado. 

Art. 83. Os bens immoveis da União são administrado;; 
pelo Ministerio da Fazenda. A administração dos immovGl:> 
applicados em ~erviços subordinados a outros ministerio:; ., 
ca competcncia destes, emquanto durar a applica!;?.t.. CesS&
oda esta. pas§arão esses bens ao Ministerio da Fazenda. ind~ -
~endente de acfo especial. · 

Art. 84. 0 Minister:io da Fazenda promovf\rá, no ml'.ii! 
breve prazo pos!'ivel. o inventario d~ todos os b~ns immovr.L-: 
ela União., discriminando os que estiverem applicados aos ser
viços federaes, e-staduaP~ ou munir,ipaPs. e os disponiveis, .; 
inciicandQ. toõos os elementos necessarios ao conhecimen to 
-~elles e do reS!li'Ctivo valor. 

§ 1..• Os immoveis da União em raso l1E~nhum serão cedi
dcs. a titulo g-r~tuito, para u~o particular, ainda que a fm:ecio. 
:r.arios publico:::. civis ou militares, salvo nos casos Cle resi
ôPncia obrigatoria, em virtude de disposição de iei nú regu
iamento. O vahJr locativo de taes bens, ;JUando de~iinados n 
moradia ou seT·"entia particulares. será arlmrado po~· funcclo
I:srios da repartição fiscal do lagar em qu.~ estiverem situa
nos, observado~ os prec.eitos da lei referente!l ao jmiJosto rrre 
dial e taxa de con:mmo de agua. O:; funccionarios publicas 
gC'sarão de nm ahatimen.tn e:'li'! SQ % sobre to:'.es va1MP-!i. 

§ 2.0 A au~oridade- ou funccionario, qur. infrin~~· o pra
sentP di!ipositi-.;;n rlF> l~>i. inl'nrrPr:í na~ pP.nns elo arr. 'd. 

§ 3.• A alienação de immoveis, a constituição de emphy
leüSe ou Iocaçi'itl nnr tPmno mRi<">r nP nove annos. nãn p••rl~r~f\ 
ser levadas a effeito, sinão por meio de autorização do Poder 
].,tgislativo e concoiTc>ncia puhlira. 

A conr.urrPI•cia i':f'rn ig·ualm~nte obrie-atoria, quando se 
tratar de locação, por tempo inferior a nove annos, de im
:rr,OVPiS cu.in valo!'- sei a sunerior a 50 :OOOl30()0. 

§ 4.0 Não "Há permittida a oc~unaeão de tmmovPis, por 
tempo indl'terminado. ninõn qnP ~P rlPrlare 2 Wu1() prer.ario. 

1\rt. R5. A r.dministr~cão dos b('ns immoveis fica n carg-o 
dos Mínisterios que os houverem adquirido. 

Cada mini;:tt'-rio farn l~>vstnf.:lr. nn mni.:: hrP"\'P. pr:lzo pos
sível, o invenfario do material permanente nu de consumo. 
exi~trmf.e nas ;-eparth·1'iPs qllP. lhí' forPm 5t1!lorclinada~. i!Pter
:ninando m; pr.~v·:dl'nr.in Q nPPPc;sn-riao; na r?. n Pi':r>riroh1rarfío re 
gnlar dc:::se material c das a.lterações que soffrercm -por acqni
sição, consumo. inutilizacão ou venda, á vista de documentos 
habeis á comprovncão dc~t as fa~tos. 

§ f.e A í'scripturacão será feita em cada repartição, se
lt•mno m(lriPln~ pr~vi:-~ml'nf" nr!Znniz:1rlo~ n~>l>1 f:on!nrlnrh r.r.r>
trai da Repuhlica, com indicação da provenienci.a do material, 
a su~ nafllT'~"~?'fl .. ,u nr~"0o ,. .,,..n riP!"tino. 

S ~.0 A' vicfn d~ l'c:r>rintnrar:~.,_ rmr ;!rr!'i mPT1l''1lml'n'P. 
~onferida com os documentos de entrada e sabida, e dos ba-
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t~ne.os seme:;tralmentc dado,:; no matcria,l, do cada :repar tiçãr; 
sE>rão levantada·; as contas dos re;ponsavei3 pdo mat~rial rC'
lativas a cada anno financeiro as quacs l'C'rão suhmcUidas 
a f.,~ 31 de· mar.~~ .. do anno seguinte ao julgamento <.lo Tribuno.l 
de Cunlas . 

§ 3.• O T rilmnnl de Contas exercerá vlgilanr.ia sobre a 
arquisição, a c:}llscrvação c o emprego . do muleríal, !ndicanJ•1 
aos Ministerio\ r•n ao Congresso as providencias a ('SSC f irfl 
convenientes . 

Para esse r~ffei Lo c por funccional'ios (}Ue des!gnar. pí;
derá fazer insnecções salteadas na escriptur-.wão c :1~sistir nos 
l:alanços sP.mestraes. 

Art. 86. O.s bens ~mmoveis, àe naturez::t pc<manentc ou óc 
e::msurno, que r 5o tivPrr>m app lí<'rw~n ao sr.r viGo p1!hl1c·;, 
serão alienados, r çcolllendo-se immedialamente ao Thesouro 
Nacional ou ~ suas delegacias, os productos da v enda . 

§ f.• Dep")uderá de concurrencia publica, por cscrip!•.' 
Otl Pm leilão. annuncia<lo· com antrrPdencia de nine•; dias. ru , 

·minimo, a venda de bens immoveis de valor superior a réis 
5:000$000. 

§ 2.0 Qualquer ministerio poderá sustar a venda desse:; 
b!?ns, solicitanck a entrega daquellcs que porventu :·a tenhar:l 
applicacão nos r·~sp~ctivos serviços. 

§ 3.0 as bens moveis de valor inferior a 5:00081100, "(t 
poderão ser alienados mediante autorização do ministro a 
cujo cargo estiver a sua administração e o.s de valor superior· 
áquella ·quantia, mediante ornem do mesmo ministro e auto
tizacão especial do Presidente da Republica e sempre em 
hasta pub.Uca. 

CAPITULO VI 

DOS RESPON'SAVEIS POR BENS PUBLie:DS 

I - Das cauçoes 

. Art . 87. Os funceionarios encarregados de pagamentos, 
arrecadação ou guarda de dinheiros publicas ou responsa
veis por quaesquer bens da União, s6 ~nLrarão em exercicio 
após haverem prestado as cau~:,ães fixadas em r egulamentos 
Qu, em falta destes, em tabellas organizadas triennalmente 
pelos .l\finisterios () registradas pelo Tribunal dP. Contas. 

§ 1.• Do r egistro e conteúdo das tabellas dará o Tribu
nal conhecimento ao Thesouro ·para que se,iam aeceitas novas 
cauçG.:>s ou alteradas as existentes, de accOrdo com a nova 
fixaoão. · 

· § 2.0 No caso de se tornarem precisas alterações antes 
.(i~;, findo o triennio. fal-as- hão os ministros, communictlindo . 
o acto ao Tribunal de ·G~-mias , para ·o resnectivo reg-i!::tro. 

§ 3.• Será rP:::pon~avP.l solidariamente pPlo alcance, até 
o .limite d~. caução regulamentar, ~ autoridade que houvet". 
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pm•miltido o. exercício de qualquer funceionario, indepen
dP.nte de caução, salv.o o caso d~ substituição necessaria do 
respon.savel por fallecimento ou falta imprevista deste . _ 

Art. S8. A caução a que se refere o a.rtigo antecedente, 
;;r;nl scmn_rP- pignm·ati cía e. constituída po1· a.poliées da ri i 
vida publlca. federa1, cadernetas das caixa, ecouomica:; fe
deraes ou dinheiro, salvo: 

a) tratando-se de importancia superior a 50:000$, em 
qne é permittida a garantia hypotheearia; 

ó) quando inferio:t· a 10:000$ e o permittirem regula
mentos especiae.::, castt <'m que poderá ser acceHa a sim
pl(!~ cau,;ão fideijus;;oria, dada por. a,;sociac.ões de classe ot~ 
outras institui<;ões de notoria idoneidade, fiscalizadas pelo 
(~.overnn e cujo c.apüal inl;egral não sr..ia inferior ü metade 
do valM das fianl}a!'l por ell:is prestadas. 

Art. 89. As caul}ões de valor superior s. 10:000$ serão 
obrigatoriamente prel'tadas no Thesouro e suas dependencias. 

As de importancia inferior, reaes ou fideijussorias, po
derão ser prestadas nas repartições de que os funccionarios 
dependerem, tornando-se effectivas, quando reaes, pelo sim
ples deposito. O recibo deste constituirá o instrumento bas-
tante da caução. . . 

Art. 90. As cauções, excepto as que forem constituídas 
por bypothecas, não dependerão do julgamento do Tribunal 
de Contas, cabendo, porém, a este, verificar si foram presta
das por todos os responsaveis por bens publicos. 

11 - Da tomada de contas 

"\rt. 91. Todos os l'cspon:;;n·eis, àr· direito 0 11 de facto, 
por dinheiros, valores e outros bens da União ou pelos quaes 
deva esta responder, ainda mesmo que residam fóra do paiz, 
ficam sujeitos á jurisdícção do Tribunal de Contas, que, de 
accôl'do com á lei, fixará a situação desses responsaveis para 
com a Fazenda Nacional, exceptuados os ministros de Estado. 

. Ar t. \!2. ~r1 mez lin Jáneiro de cada anno, os l\:linisterios 
enviarão ao Tribunal de Contas uma relação completa e cir
cum.stanciada de todos quantos tenham recebido, adminis
trad{), despendido ou guardaçlp )Jens pertencentes á União, 
discriminados os respectivos responsa.veis pelas repartições a 
que pertencei·erit . . 

§ L" Tendo presentes. as ditas relações, o tr ibunal as 
examinará, em confronto com os regulamentos e actos rela
tivos ao numero <le responsaveis de· cada repartição, eipe
t1iildó instrucções para que se lhes tomem as contas. 

§ 2.• O tribunal fará publicar no Diario Offícial as re-
1 açõPs cnviarta.-; pelo~ :Mi ni sLcrios. par:J: que chegu~m ao co
nhet.imént.o dos que nella foram ou deuraram de ser contem
piados, ndmíttindo no prazo de 30 dias recla~ações contr'i\ à, 
jndevida ípclusão ou exelusão. · 
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§ 3. • O Ministerio Publico perante o Tribunal de Con
tas terá registro dos responsavl'!is sujeitos á tomada de üOn~ 
tas. pa··a que possa promover o inicio do respectivo proces:lo 
no~ ~eguintef; casos: · . . .. 

a) de não ter tido comeco passados 60 dias das ép,OC<\.S 
fixadas na lei ou regulamento; 

b) qua~do o responsave1 deixar o cargo; 
c) si se verificarem administrativamente faltas nos va

lores confiados á guarda do respons.avel e por qualquer meio 
tenham dellas conhecimento os representante·s e auxiliares 
do Minislerio Publico. 

Art. 93. A tomada de contas dos responsaveis será feita. 
annualmente. ·A dos exactores e pagadores terá por base a 
cscripturação, em livro de. contas correntes, das operacões da 
receita e despeza,. constantes de balancetes organizados e li
quidados mensalmente. 

§ 1 . • Os balance-tes mensaes, que todos os exadores ou 
estações arreca-dadoras e pagadoras devem remetter ás res·pt!
c-tivas repartições de contabilidade, serão ac:ompanhados de 
guias de TCCcitas, rtas primeiras vias dos documentos da 
despeza e dos termos de verific.a!}ão das caixas, assignaê!Js 
estes pe1o exactor e por duas pessoas idoneas ãesigna<las 
pela autoridade competente,. de prefereneia, funccionarios 
federaes ou estaduaes, que t.e.nham assisü-1o á verificação dós 
mesmos valores. · 

§ 2. • A. liquidação dos balancetes mensaes será feita sem · 
demora e á vista dos documentos da receita. e despeza d'os \ 
termos de balanço que os acorripa.nharam; concluirá por uma 
demonstracão summaria da receita e da despeza e da situa~ão 
elo rcspon,;a,~cl perante a Fazenda Publica. 

§ $'."':\ demon~t.i•nçã.o a~sim· . m·ganiz~da~ acompanhada 
dos documentos. que lhe serviram de base. será subi:nettldâ 
ao exame dos delegados do Tribunal de Contas, das juntas 
de. Fazenda ou deis chefes das . repai'tições, os quaes, verifi
cando a legalidade õe todas as operações della constantes, 
r<~andarão reg-1s1.ral-a em livrn de contas cnrrent~s, 'para o fim 

<le se levantar em tempo opporttino a tomada annual das 
contas. 

No caso de se apurar qualcz.uer illega1ldade ou desvio de 
bens publicos, será intimado o responsavel para que entre 
com a respectiva importancia dentro de 30 dias, sob pena de 
suspensão do exercicio do cargo. 

§ 4.. • As pessoas designadas -para a verificacão dos va'
Iores e assignatura dos termos d~ balanço de caixas ficam 
~o~idariamente res.ponsaveis á Fazenda Publica pelos pre
Jmzo.s que lbe acarretarem por inaptidão, culpa ou negn~ 
gencta. Para esse effeito ficam ellas sujeitas ao Tibunal o.e 
Contas. e. fica~ subrogadas, quando tenham pago á Fazenda. 
nos du:eitos desta con.t.ra o ex?-etor, até a coneurrenOia áa 
.somrna que deseml:lolsarem. 
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Ar.t. 94. Emquanto não estiver organizado o servico 
mensal de tomada de contas, que deverá estar installado em 
todas as r~partit:,õ l:'s de contabi!idaae da União, no prazo de 
um anno da data da presente lei, e no caso de não havere.'1l 
sido por qualque.r motivo tomadas as contas annua!mente, 
deverá o tribunal pr.:>mover a tornada de contas elos ·respon
ISSVeis, a qual assentará nos documentos e na escr ipturação 
que regularmente tenha sido feita. , 

§ ! . o A tomada de contas deverá ter 1mc1o. improro
gavelmente, no prazo de dous mezes, após o termo da ges-tão 
dos responsaveis. 

Para o eurnprimento desLe preceito, deverão os ch efes 
df' J'npartiçÕi'"- r.ornmunlcar ao ::\fini,-;tfn·io Pnblico elo Tribnnal. 
de Contas a m(óncraçã fl nu. o fallecim entn de qualqner func
eJOnario Stl.ieito :l t.nmada dfl ron!a~ . informando o periouo 
e a ·natureza da ge~tão a sP.r liquidada. 

§ 2. o No caso dP desfalque nu desvio de bPns da Uniãf), 
a tomada: de contas devP.rá ser ini~iada immediatamente, afim 
de ~e apurar a stC.ua<;ão ào r esponsavel . . 

§ 3. o Ao inic.iar- se o serviço ammal de tomada de conta'> 
<le que trata o art. 93, e. no caso dP. existir gestões ant~
r íores ainda não liqu idadas. serão .dados ba!ancos nos ben.s 
confiados aos rec;ponsave~is. lavrando-se os necessa!'ios t er 
mos e inventarias QUP. servirão de base á. escripturacão exi
gida· pP.ln ritado a'd.i~o . 

A g-estão anter ior dPverá ser opportnnamente liquidada, 
sem prejuízo da tomada annual das contas. 

Art. 95. Embora .iulgadas definitivamente ne•o Tribunal 
dP. Cont~s. "('T:'in annrr,•~:~"' em p;•ç[·po: , n nrC'~tniz::tdo n :l<; '!'PSPe
ct i v a.<; ser:çõel'õ dP. conf.abilidade dos· Ministerios ou das r epar
tições · superiores a que ner tP-nr.P.rem o·s re~ponsaveiR: 

a ) a!': cnntas doR resprmsav eis por valores c dinheiro!i 
empregados nas forca.s do E~t>rcito Pm movim~nt~: 

b) . as· dos re>;pnnsavr.i.s pnr funccões exercij!ls· a bordo 
dos navios e ho;:pitAPs da Armada: . 

c) :1~ àn!"- nmprc~ado~ dn>l Cnrrr.io ~. Tcl<>gra.phos e das es·
tradas dn ferro e 11omnanhias tic navee:;:~.cão. pertencentes á 
União. qui' rPr. P.h!'r~m nu ~~JardarPm dinhl"!ros. t E'DS ou va
lores da TJnião on prl0R Cít1aP.s deva ~-<;ta rPsron,'h~r. 

Art. 96. As dP.~PPzas ~P.rretas com {iili!!Pncia!; p nliClae!õ, 
f~itas n~>la tr p;:ou raria da. Poli cia da Canihtt Federal. uor 
conta dos adP.anfllm Pntos p ara tal fim cl)nCPdido;:, on qu!!eS
quer outras da me;:ma n:~turP?.a quP. a l'P.i de or.::~mPnto PU
tenda r rNtr. serilo annualmente verific:ulas. logo :rp6 ~ o en
cerram~nto do r xPrr.ir.io. por uma commissão P.,·pPcial. no
m P.ada ú~>ln pr,.:.id PntP rlo Tribunal clf'. flontas. - n qn!ll far8. 
um~ syndir.anr.in ~nmnJP.t~ n:~ mPSm R tbP.;;ourarin para VllT'i
fi~nr a cnmnT'nVaP.:in d::~~ mP~m:J"l rlP~nl'?.n~ e. Pm rP.la~orio 
secrefn, ~>;l:'nr'lr~ ~n t rih1mal o re<:n l t.~dr> cln "~ll P~:lme. 

Art. !}7. A tmnlln:-t dP r.nntas dns ~rlministr:'i ·~nrP~ ne ca
pat.ar:ias das alfandegas, fieis de armazern, ahuoxarifes e 

\ 
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commissrios da Armado.. guardas de deposito d~ trem bel
Iico e de quacsquor· outro:. valor·e.s pertencentes á União. t{'rá 
por base os inventaries realizados ao encetar e :;.o terminar 
o responsavel a sua gestão, que não poder5.ú ser 1tspensactos. 

Paragrapho unico. No ca~ .de extravio ou perda. por 
caso rortuHo ou força maior, dos inventarias a qce faz re
ferencia este artigo - servirão de assento ~-ara a lomada de 
contas os termos de verificação que serão feito·~ semestral
menLe por funccionarios designados pela autoríd2c:e . eomr>e
tente e constarão tambcm de termos lavrados nos livros dos 
responsaveis e por estes assi~nados . 

Art. 98 . Além do inventario a que sa devA proceaer, 
sempre que bouver mudança ou ~ubslituiçã0 de r·P.sporu,-aveis 
pela guaraa de bens ou valore~ pertencentes a União, será 
lavrado um termo de responsabil idade, que seJ'i assiguado 
pe!o que termina e pelo que comev1 a ge.-slão. 

Paragrapho unico. Quando, por motivo de <L'rça maior. 
for impossível ao responsavel substituído, assistil' aos invt>n
iar ios ou assignar o termo de responsabilidade a qne se refere 
este artigo _:_ poderá delegar a terceiros essa incumbencia e 
o não fazendo proceder-se-ha ao inventar1o á "ua revelia, 
sendo o termo de responsabil idade authenticad-1 pela assi
gnatura da autoridade a que for subordi~ado o responsavel • 

. Art. gg. Nas contas dos responsaveis por g~1:eros, mer
cadoria~. moveis, semoventes, ut ensilios, medicarneotos, so
bresalentes, ferr?mentas. materiaes, materia prüoa, animaea, 
etc. - não devem ser compensadas as faltas dos artigoo: de 
uma qualidade pelas sobras das dos outros, sendo estas sobras 
consideradas como pertencentes á Fazenda Nacional. 

§ 1.0 Quando forem. porém, da mesma naturera fiscal e 
tão semelhantes que se possam confundir os get~•Y'os ou ma.... 
ter iaes qne faltam com os accrescimos - o tomador de contas 
põde admittir compensação das fal tas com as .:ubras, peça 
por p eça, medida ou peso, s~gundo sua ::tualids.d<' •. de r.on-

• formidade com os preços de acquisição, si forem do m~mo 
valor ou. no caso de não poder ser este verificaJo. pelo da 
avaliação · 

§ 2.0 Não se compensarão as faltas e os valores verifi
cmdos em processos de tomada de contas referentb" a gest.ões 
diversas, ainda ~Juando seja identica a provcniencra das con
tas, quer sob a feição de especie da respons~bilidade. qu~r da 
natur.~zn. do cargo de que tal responsabilidade promana. 

Art. 1{10. 1\ exoneração da responsabíl~dad.~ dE>rorrente 
da. falta, dcteriol'ação ou dimtnui(.'.ão de bens pui''iros, por 
enso fortuito, forç~ maior ou natural perecim<>r!to, verifi
car-se-hn mediante prova rürorosa do facto, de CTue resulte 
Dónviccão de 1nimputabilidade do agente. pol· do!o- ou C'llpa, 
mesmo . leve, oriunda -de negligenda ou descuidn. assim ein 
usar dr. mf\ios adeqtlados no rP-cebimento, guarda, conserva ou 
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-entrega dos bens a elle confiados, como na escripturacão re-
gular que deve manter. ·· 

Art. :Wi. Organizados os processos de tomada de con
tas, serão ell&s remettiaos ao Tribunal de C.Onlas para julb-a
mento, a.fim de ser o respousavel julgado quite, err. creoilo 
ou em debito com a Fazenda l<'edera!. .Neste ultimo caso. não 
acudlnc!o o responsavel ou seus heraeiros ou fiadores, pl·oce-
(ler-se-ha a ali~nação adruinistrativa da caução, pro::;~gum
do-se na execucão da sentença. . 

Art. 102. A alíenac_ão aaministrntiva da caução será re
querida pelo representante · do Ministerio Publit:o ao tr1bunal, 
c, sendo concedida, expedir-se-á ordem á repartição compe
tente para. recolher immedtatan.ente aos cofre~ pubtmos, cumo 
renda eventual, a totalidade da caução ou parte desta :;uHí
c-iente a cobrir o alcance, juros da móra. e quaesquer despe
zas que porventura devam ser indemni:l.adas, ficando o res
tante da caução esc~ip~urado no cofre de depositas publicos, 
e.rri nome do seu possuidor. 

§ V RecoUlida .aos cofres publi(}os a importancia da. cau
ção, será o facto communicado ímmediatan.ente ao tribunal 
mediante a transmissão do talão do r'ecebimento. 

·~ ~.- A' vi,_~ta desta comnmnicação, expedir-se-ha quita:;.ão 
ao responsavel, si a. Fazenda Federal houver sido integra-l
mente indemnizada; eu. caso C·>n: l'ario; será feita a conta da 
ir:oporLancia a ser ainda recolhida, enviando a mesma conta 
ao representante dü 1\Iirüsl.e.rio PUbHco, com uma cópia tlo 
accórclão para o effeitQ do ar tigo seguinte. . 

Art. :1 O::l. O repre-sentante do Ministerio Publico, r~ce
be.ndo os documentos a que se refere o artigo anterior~ re
mett.el-os-~a ao procurador da Fazenda Publica competente 
para promover- a cobrança de- palt'te do alcance não mdemni
zado, cabendo-lhe, porén., fiscalizar o andamento dos r~spe
ctivos feitos e representar sobre qualquer irregula:ridade ve
rificada, devendo ter para isso os nec.essarios registro:s 1-as 
sentenças em Pxecucão. 

Art. i 04. O p-rocurador secc·ional ou fiscal' a quem .:um
petir, por lei, a cobrança executiva, _I?.romovcrá a e:tecuç&q da" 
sentenca do tribunal, podendo solic1tar do respectivo repre
sentante qualq1.1er esclarecimento nec.essario ao processo ju
djcial, ficando obrigado a presta;r ao l'lnnistario Publico do 
t.ril;mnal, as inforn.acões que lhe forem solicitadas. - . · 

Art. ·105. Incorrerá em crime de responsabilidade pu
nível com as penas do art. 207 do Codigo Penal, o represen
tante da Fazenda que não iniciar o executivo fiscal no · praz·:'l 
de 15 dias do recehirr.ento dos documentos para a cobrança oo 
alcance. . 

ParagraJ)hO unico. Para o effeito ua apuráção dessa 
respousabilidBde, dado o não cumprimento pelo procnrador 
fiscal ou pelos procuradores seccionaes do disposto no attigo 
pr~>cPdente. o preside!lltc L!o !:ribll'nal repres.t>ntará no pro-· 
curador geral da Republica, d~punciando o facto, e tanto este 
como o pre.sidente do tribunal incor't"erão em idP-nt.ica rl'>spon-
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-"abilidade si, dentro de ig1 .. al prazo, não derem as providen
cias que lhes inc,urr.bem p~ra a punicão daquelle: 

Logo que ~e.ia iniciado o P,XI'!cutivo fiscal, o representante 
da Fazenda participará. immediatamente, o facto ao presidente 
do tribunal, ao qual communicará qualquer incidente que 
suste c• ;:mrtan.eto da execução. 

Disposições gerae.-; 

Ar_t. 106. A Contadori.a Centra.I da Republica, creada no 
att. l" dest~ lei, exercerá as func~.ões seguintes: 

Qtlanto ao m·çament'o 

a) organização da.s propostas orçamentarias da receita e 
despcza aa Um&o; 

b) abertura da escripturac-&o a priori c-.rr_. contas espe
~:.iaes, que registrarão não sómente os c.rediLos -Q<rcamenta
r.ios como .os supplementare~. ·extraordinarios ou especiaes; 

ci fise.alizacão da eontabilidade do empenho dao:; des .. 
pezas; _ 

d ) escriptur'ação das despezas autorizadas ·e liquirladas 
l;)ara pagamento depois do examinados os processos pela Di
re'.!f.oriá da !Jespez~: 

e) ciemonstrac:.ão do destino' dos creditos LJrcamentarios 
quando se trate do pedido dos creditos supplementares. 

Quanto ao Patrirnonio 

a) centralização de todos os lançamentos referentes ao 
activo e passivo da União e constantes dos balanços das re-
partições subordinadas; · 

b) fiscalizaoão permanente do patrinionio; 
t) centralizacão de todas as operações relativas ás divi

das interna, externa e fluctuante, bem como de todas as ope
rações de cret:lito que n:.odifiquem o patrimonio; 

d) or~anizaeão dos bala.nços annuaes do patrimonio. 

Quanto á receita e despeza 

,á) centralização de todos os balanços de receita e ctes
peza rem'efiidos mensalmente. pelas repartições suordina.das, 
com o visto do delegado do Tribunal de Contas; · 

b) fiscaliza~ão da observancia ·ás regras de .contabili jade 
"'rri Qtl ac:squer repartie,ões publicas ou est.'abelecimentos in
dustriaes civis ou militares da União: 

c) organização e estatistiea permanente de t-odos os da- • 
dos r~Jativos á receita e á despeza publica; 
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dl organizaçg.o das conlas a serem apresenladas ao Con
gresw; 

c) organizac;úo dos balanços geraes ou definitivos da re
ceita e despeza da. cada e:-;:eorcicio, den.onstrando: 

Em relação á receita orçamentaria: 
I, a preyisão orçamentaria, discrirrânadamenle por pa.ra

g:raiJhos; 
II, a arrecadação effectiva, tambem disorin.ânada; 
lU, o excesso ou descesso da previsão sobre a ar!'eca

cla~;ão; 
IY, os saldos por cobrar que pass~ram a constituir divida 

activa do exercicio. 
J~rr, relaçiio i despe.za. o.rçamentaria: · 
I. os cr-etiitos orçaruentarios, supplementares, e:s:traordi

na:rios e e~peciaes; 
li, a.s despezas feitas por conta dos credilos votados: 
IH, os sf;Jdos da despeza empenhada que passararu a 

consLituir divida fluctuante; 
lV, aF< sobrns de creditos sem applicacão. 
§ t.• As ;primeiras. nomeacões dos func.eionarios deste 

quadro serão feitas em commissão por espaço de tres a.nnos. 
E, sómente a.pós esse período e verificada a plena execução 
dos serviços creados por esSA lei serão providos com as no
meações effectiva::; aQuelles funccionarios que tiverem, a 
juizo do contador geral, dado provas de competencia e ~si
àuidade .. 

§ 2. • Pam as nomeacões em commissão terão prefe
rencia: 

a) os empregados de Fazenda e, após elles, os addidos 
<ios demais ministerios com tanto que, uns e oulros, tenham 
trabalhado na secção de cscripturt::ção por part.idas -dobradas 
do Thesouro c tenham dado ·provas suf1'icientes de con1eci
mento te~hnico de taes servicos, a juizo do contador g3ral. 

b) os funecionarios de contabilidade dos outros minis-
1.erios; 

c) os addidos. 
At'L 107. O qun.dro do pessoal da Contadoria Centra.l da 

Republica será o seguinte, com os vencimentos da tabella 
~nuexa: 

1 contador geral; 
i sllb-eontaclor; 
3 guar-das-livros chefes de seccão; 
9 :;uordas-lh'ros ajudantes; 

20 auxiliares t.echnícos; 
1. dactylographo; 

' 1 continuo-archivista; 
1 sel·vfmlc. · 

Art. WB. A Djrectoria Geral de Contabilidade Publiea 
pOEsará a denominar-se Contabilidade do Mínisterio dl.l, Fa.-
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%enda. realizando sómente os serviços dessa natureza no mes-
mo ministerio. · 

Art. 109, Fara tom(tda de contas em at.razo até a pre
sente lei entrar em ex.ecução, serão no-meadas commissões es
neciaes, que as tomarão mediante exame arithmetico e con
front-ação dos. documentos justificativos das despezas, MI1do
sc quitação aos responsaveis, quando regulá-rem as contas. 

Po.t·agTap'lw unico. .Si f0t• <tJ!Urado alcance. será, etllill), 
processada a conta, de a.ccõrdo com a legislação em vigor •. 

Disposições transitoria.s 

Arí. 110. O Governo organi~ará. ,as instrucções proviso-. 
riu:> i iUc 1'orcn1 ncc·t:i':-sada~ va1·a <1 exc<:uçllo da prL!s·entc lei, 
devendo, outrosim, exPedir, de accôrdo com os preceitos des
ta e dentro de um anno - o Regulamento Geral de Conta
biliàade Publica. 
· § Art. iH. Aos aduaes directores dos serviços· de conta-

bilidade são asseguradas t.odas as vantagens do cargo, poden
do, entretanto, ·o Governo, transferil-os de u:m,a,s para outras 
reJlartições, conforme lhe parecer conveniente. 

Art. H2. Revogam-se as disposiç-ões em eo.ntrario. 
Saltl. da. Commis:;ão de Rc>{J·accão, em 28 de dezembro <.le 

1920. - Raul .Sá. - Prado Lopes. ,..- Cm•los (;a)•cía. 

'l'ABELLA A QUE SE IU:FERE O ART. i07 

1 e~ontaüor-gcral • • • 
l :>U~J-cnntador • • • • 
3 >.:U<H·da-livro,; ehefe.s 

- ·de ~ecção. . • . . 
D ;;uar.ja-liYI'u$ ajuüan-

Ordenado G.ro..tificacão Vencimento 
por cargo 

12 :OU0$000 G :000$000 ·li& :oom;;OOU 
liJ :1}00$000 5:000$000 15 :OOO!l;OOO 

S:OU0$000 .1:000$000 12:000BOúo 

l·es. . • • • • • . (j :1.100:3000· 3 :~OOti;OOO !l :ô008001J 
:!r, aU::.:ili<u·e:; tt..'clmico•.i'. :~:soosoou ::!:-1oosooo 7 ::zoo;:;ouo 

1 1iaclylngrapho. . . . ::l :20ü $000 r:liOOSOOO 4 ::S00$001} 
J. t:untinu·o an:hh-b!a. 2 ;.i00$1[}00 l :200$000 ;3 :ôOOSOOO 
1 .~erYenle • . . • . • i :ü00800ü 800$000 2 :4.00BOOO 

.Sala da Conunissão de Rcdacçã.o, o.:m '28 !lc dc-zerrrlJro tie 
1 9·20 - Prado Lo.1Jes. -1 Carlos Garcia. - Raul Sá. 

O Sr. Mauricio 'de Lacerda (pela 01'dem) requer a ve-
rificação da votação. · 

Proccdeu.do-se á verificação de -votação, reconhece-se te..: 
rem votado a favM 110 Srs. Deputados e contra nenhum; 
total, 110. 

C. - Vol. XVI... 22 
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O Sr. Presidente -·A redacoão foi approvad:i. e ''a e ao 
Senado o IJrojecto. 

Acha-se sobre a l\íMa o seguinte 
' 

REQUERIMENTO DE URGEi.'\CL\. 

· Requeremos urgencia para immediata discussã!l e votação 
dos projectos ns. 77·4!, 676 A e 413 A, de 1~20. 

Sala das sessões, 28 de dezembro de -1 !:ZO. - Matt?'icio ele 
Lctcerda. ,..- Costa Rego. 

A:rmrovado. 
O Sr. Mauricio de Lacer-da {peLa Oí'dem) requer a ve

rificação da vo.tação . 
.Procedendo-se ú verificação (1 e votacão, reconhece-se te

rem votado a favor Ht Srs. Deputados e contra um; to
tal, 112 .. 

O Sr. P,residente - O requerimento de orgencia foi 
approvado. 

a~ dismssão do projecto n. Ti 4, da c~'mllli-'São de Fi
. nanças, reorganizando o servigo dos Correios. 

I 

O Sr. Presiúente - Acha-se sobre a Mesa :l!na emenda 
c um requerimento, que vão ser lidos. 

~· -lido, apoiado e enviado á Commissüo de Fina!ll:as o 
scgum_te 

REQt:ERI~IJ,:XTO /1.0 l?ROJKCTO I". 7': 4, DE :192<1 

{3& disoussio) 

N. t 
Onde convier: 
Fica aberio o credito de 4.000:000$, para attender ao 

ttugmento de despezas com a tahella annexa. 
Sala das sessões, 28 de dezembro de f920. ,....... Mauricio 

de Lace'l'àa. ... 

~· lido, apoiauo c posto. conjuntamente em discussão o 
scgumte . · 

REQt:EIU~IE:.\"1'1) AO l>rl.OJECTO ~. 77-i, DE HJ20 
.Requeiro. sem prejuizo da discu~são, que o proJccto 

sobre reforma dos Correios vá ás Commissõcs de Viação c 
Justiça. 

, Sala cas sessões, 28 de dezenibro de 1920. ~ Mau1;icio 
de Lacerda. 
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SEss.to E:i\1: 28 DE D:EZE:MBRO DE 19:W 

_ O Sr- Octavio Rocha - Sr. Presidente . Hoje, · na sess1io 
d1urna, quando S() discutia o pt·ojecio de lei da Commissão de 
Finan<:as r efol'lnando o serviço postal, - que estou encami
nha?do com_ sacrifício de minha pessôa, unicamente ·no pro
poslfo de que não se encerre e'ta legislatura sem que o as
sumpto seja r egulado cunveuicntemcntc, deClarei que a. Com
missão tle FinançM flavia adoptado as bases da emenda do 
S~nado e substituido apen:ls as tabellas, que eram as orga
mzadas pela administração 1mblíca. 

'l'erminada a . ~;essão · diuena e no inlervallo entre esta o 
a que estamo~ realizando, no meu gabinete de trabalho reli 
o projedo e verifiquei que~ as bases do Senado necessit-avam 
ainda. de alguns retoques c os fiz, organizando substitutivo 
que vpu ler, explieando á Camara as alterações e sua razão <le 
ser. 

Df•vo declarar que este substitutivo obteve a approva~.ão 
oo meu companheii·o dileclo Dr. Carlos do Campos, Prcsi
d!1nf.e da. Commissão de Finanças, c de todos os membros dessa 
Commissão, cujas assignaturas nc!le f iguram. 

As alteracões foram as seguinLes: 
Na letlra c accrescentei as palavras: tõde a.ccú1·do co1n as 

tab~?Uas mme.r.asP, como n ecessarius para fazer a ligac;ão das 
tahellas ao art. 2" do projecto _ 

Na lcttra e La um engano de redacc_:ão que corr1g1. Em 
'vez de :;erviço postal deve ser lido segw·o postal. 

~a let.tra h excepluei da obrigatoriedade do preenchi
monto das vaga;; que forem abertas por empregados do qua
dro da reparticão, os funccionarios que dependem de fian~,;a, 
porque nesse caso o Governo deve ter maior latitude na N;
cnlha, IJma ve4 que ao Gowrno cabe julgar da. idoneidade do 
cidadão qur. vae occupar o Jogar. 

Na leUra. h eu tot·nci facultativa a troca de logares, ainda 
qnc de~ vencimentos iufcriote-:>, porque me ·pareceu quo o. 
permuta deve ser concedida, a inda que o funccionario qllnira 
occupar cargo de vcndmcnlos infcriOl'es. O empregado l>údc, 
as vetes, ter interesse niso;;o e em nacla. ficarei affcct.a.do o .in
terc$se puhlico. 

Tudo o mn is j ú cnn;;l a nl llo pro .i r~ d o . 
Accresccntei ainda dous adig·t'.o;: 
O a1·t. 2° vi~a JlN'IlliUit• ao Gu·..-~l'Tin mr.lhorar ng·,,ndns 

da;; cidades- do interior dos 1!:.- tados, dando eecrJil.o para Jtlni:-:; 
HlO e:; lafcln~. que srrão dist.ribuidns dr. accc~ordo corn as nect~s
siclades do scr'vir:o c niin cnnstam das tabellas. Esse aug·nll'nto 
fo.i dcvicJo a reciamaçõf's que rccl·bi de qu_c .as tabe~las ~1ão at
Ü\ndiam á!"< nC'ct>~sid:t.d•~s de alguns mumc1p10s do mt.~rtor. . 

· Fiz a alt.eração M1 um novo arligo. porque não_ llav1a. 
l.em})(l de rever as labr.llas c allcnd_er- a suas rccl~maçocs. 

·o art . 3o vi:;a mclhoral' o s~l"v1ç:o de conduccao ~e malas, 
e COI'l'i"·ir abusos de preços pedlClos para tal con~ucçao. 

Na~ tabellas não fiz alteração alguma, acceltando tal e 
~ual ~s que 9 (3oyet_nq m~ fo~eceu. 
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Apcna:;, i]HanLo aos Correios da Capital Fedoral corrigi 
os vencjmenl.os dos chefes de scc~ão, do thcsoureiro e do 
;,tlmoxarife geral, dos primeiros e segundos officiaes, qu~. 
passam a perceber 1 :000$, os tres -primeiros, e 700$ os pt'i• 
meiros offil'iacs c GOO$ os :-;egundos. 

Foi a unic.:a alterat~ão feita. 
ltetirüi a aliuea sobre subslitui(,;ões, porquP. não tem mais 

rndtv de sm·, l'll1 visla da alinea h, que pennittc as remoções. 
c\.\; labeHas cstao organizadas obedecendo a um plano ge

ral, com pequeno augmento de vendmentos, íguaes para as 
J·eparli~:ões de ídenticas eategorias, ning-uem percebendo me
no:; dP. 120J!i mensaes, quando ag·ora lia quem perceba até 
J0$0001 

Os funL:eiunario,: lerãu a vantagem do pequeno augmento, 
ma~ pelo augmeuto do nume1'0 serão promovidos. 

I 

· O pruj('du tonci1ia, pois, o interesse publico com o dos 
ftmceionarios, do melhot• moclo que a administl·ação poude 
fv.~Hl', dada a prccaria $Üua~ão do Thesouro. 

Con1o Ye a Camara são providencias de scrv·ülo publico·: 
Quanlo ús emcudas apre::;entadas pelo Sr. .Mauricio du 

Lat:et·<la, uma mandando abrir o credito de ·LOOO contos para 
aUcnder ao augmcnto de dcspcz.a e outra equiparando á ad
ministração de Nitlhcroy á do DistricLo Federal. uão as posso 
acc:citar porque o credito já consta do projecto c fi: equipa
ra\)ão é injusta. A administração úc XictherGy não póde fi
cat· ·~m situação melhor que as de Bahia, Pernambuco, San~ 
lo~, Porto AlegTC e Bel!o Horizonte . 

. Quãnto á emenda do· mesmo Deputado sobre ouvü· ou
íl•as CommisiSÕe~. ~~ visivelmente protelatoria e eobre ella não 
me pronuncio. 

A C;:nnant rcsol,;a como eulender. 

Etl c·umprí com o mr.n rlever. O Deputado fluminense 6 
a Ctm1<li':L tU1 tll11'Qrn ·Com r> ;;eu. (Jlttilu hem: uwil.o bem.) 

Vc>m :i :\[Nm é litlo e ll<!~lo ~.:oojutllarncnte :~m discussão 
c se:;uintc 

!'lüUS'fl'l'l:TI'\'0 .\O PHQJEC'l'O ~ .. 774, DI:: 1920 

(3" ui~cus.são) 

O Sr. Mauricio de Lacerda { ·) - Sr. Presidente, o bi
suuro Lambem roncn, vat~ s~ ver não t\. ning-uem. E' o quu 
~LlccPLlt' tt('St~ momento com o nobre H.l•Iator. De ronc.o:; não 
nll~ a.rrcceio. · 

O SH. OCTAYW RoCHA ._.., Não pretendi toncar; c tambem 
não i'OU creança de collegio. 
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StSs.o;o EM 28 DE DEZEMBRO DE :1'920 

O SR. MAURtcro DE J.,_.\CERDA _,. i\"~nhum de.' nús está. no 
collegio nl'!m é mais crea.noa. :sr.n(lo r,ua~i todo!' nlís paes d"' 
ül'l'!anca.3. ·· · 

Sr. Prc;;idcnle. a cmP.nda fJU<~ apr i.'ScnLn ús tabnllas dm; 
Correios,' é, evidentemente · jm·idica . C:ham(l a . altellt\ão da 
Casa. para esta emenda, a. qual vou .iusLificat• eóm os argu
m entos addu.ziúos pelo nobrn Deputado p 11lo Piauhy, o :5t·. 
Armando Burlamaqui. o qual me convenc~e u, na sessão diur
na, de que <::n devia transi ,;ir. isto r\ d~ixar a emenda do Se
nado e escolhe!.' o projccto elo noverno. adplando-o. 

Disse o honrado J)('puLaflo pelo P iauhoy. que o print: ipal 
defeito da emenda do Slmad<"• (\ o di! provid encial· sobre o;; 
vencimentos dos eml.n·cgado:;; do CorrP.i o do Distt'iet.o Fcdf'ral, 
n eg-ligenciando os dos :Estados . 

O principal -defrit.o do 'ftor'o.i ccln, ,; I end;1 rebaixauo n~ 
vencimeLntos. e levados na emenda do Sflnado .. para os fun
ecionarios do Districlo :l?cd<~ra l, e acercscido os do~ 1\lnftl'P
gados dos Correios nos Estados, havN' destruido uma !;aran
t ia, num dos Estados qun 1: n rJ n~ l'PPl'esr.nto, n d:> lHo d~ 
T . ,, ::UHH r o . 

Os empregados do Correio de Nithcro:o; tiveram P<'l' de
r.reto legislativo a equiparac;ãn (!e seus w•ndmentns aos qn~ 
trabalham no Dist.ricto l;'ecteral; qt:.el' dií":f'l' r"JUC o Podpr Le
gi~la~ivo e a alta administra~,;ão po:s~l da H.epublica. YP.l'ifi
c::mdo que os servir:os em Nühcl'OY e no Disb·ieto Fcdr.rad, 
!;e correspondiam plenamente nos cnc:ugos <: nas rt•spon:;ab i- · 
lidadcE, como nos sacrifícios, que as condições de subsist.en
c:ia. Pram i<lentir.as, pois ·que a capitru1 fluminense neste seu
tido ci como que u m suburbil) do Rio de Janeiro, augm('!n ta
rnm os Yt~nctme nt.os dos <>mp!·cgaclos dos Corrci0s de :X i lh~
roy, para ;: mesma tahclla que os do Districto FederaL 

J~ssc princípio àa <'Qui par.:.t~;ão, é porl.antn. um dirf'ilil 
Cdll(j\lÍStado, adquirido, . in!>.op!l-i:C:m aw•l, Íl1f.'!; t\Yel . 

Vêm a;;l'or a o lw nradn r..elnlol' e propót! uma tabclht prla 
c:ual - chamo a attencão da Camara - ~iío acer P.scid,·,;:; 0." 
v cncinwntos do5 empt'el!acto·:.; dns Correios dn Di~tr-ict.{) Ft·
rler•al não tanto qnanlü na ('lYIP.nda. do s~nadro, que· l; d im inlli
dn ncsLc ponto; <•l•~vam-~<' 0!-í Yt,ndnwnloll do,.; rmpr;•gn•1o~ 
d os Correios elo~ ]:};lado,.;, ma:::, quanto ao,; dt~ ~i I hcroy. ::''' 
hr>m .que sl'!,íam :rugmcntados na JH'OP<W<:ão d·~~ Vf'llC'inwn (tJ,.; 
dos do;; I)ULt'r>:: Es tados, não nltíngcm úquillo a rpiP dr•\'ia n1 
t~hcgar. IWin· dÍI't~ilo a clqui r ifiO, islo ~~· . a eq n ipa;·w~à•J t't11ll o" 
dn J)islri clo Federal. 

O 811. ;\l.<\elliC:to 1>1; LM:~o:ru.>.-\. - l)iY. o nollr(' llrpulat.lo pn1• 
Minas (ierae!' quc> >:e aNthn c·oni a exccpr.ão; ma!< ~- E:c nws
llltl, qu e~ Y<•lnu r":-n 1'qu ipa1·açãn. niif• a ,·nluu 11 ,• Ct•rl•' no .~t'll 
l'flC\0 Cl'i (.('t'iO, pai;U r:t'l.(' f.' faVO!': y,t(r)U, I'('(;Ot1! !~('('l1llO li (l t.l • ~ 
ucnbo dt! definir. ' 
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O SR. Ar.AOR. PR:\TA - Não para ef).uiparar-se quaesquer 
vencimento5-, c sim ]lara cquil)arnr-se os de cntfio. 

O Sn. MAunrcio DE L'>CERDA - A Rcparf.ii;ü,, dos Con·c ios 
._ <lc Nitberoy lí~m Laes e taes funcciono.rios de tac.s e taes ca

i.cgorias c:omo os tem a. do Distr icto 1't><le-r;.'l; se o SE~rvioo ~: 
o me.smo, se o meio, as responsabilidades e os en<:at·~o.s sfio 
os tnP.smos. não importa a difrer~nça das 1~poeas. ~~ a equi:ra-
l'llC,:Üt) tPm <l1: ser geral pat·a ser justa : · . 

O ~lt. An::-.1'ANilo Rum.A!II.\Ql!l - O s.)l'Vko dos estafetas 
nü ú ~~ n nwsmo· dos do D iMricLr> Fcdc.r-<11 . .. 

O Sn. 1t-1t:rucro D.E L<\GinlDA - Em qnr,, e .pm·quc'! 

O ~1\ • .:\r.?~n:s))o BüRI-\.!Vt.\QGr - .Poroue aqni ·o numero 
rlc distr·ibuidores é maior do que em NitlH~roy. 

O Sn. ~lAt.:RICJo DE J .ACEl\D,\ - E ' um engano. 

O 81~. "\.n.:-.r ,\:>;\)0 BUIILA~Uli.llll - E' a inforrnacúo que te
nho. 

O Sn. Mxcmcto DE J .. \CERD.\ -Si súo mais mm1erosas a;;. 
óistribuie.õcs aqui do que em Nit.heroy, tambem é mais nu
Jnl'l'OSO o pessoal, de modo que o sorvi~o recue na mesma 
J:'r oporefio sohre cada individuo. 

l.cva.nto c"tã q.u~,;l ii.o ,p·ara phtcntear a sinc-crich:de com qu~ 
hoje rmgnava lJa sessão diurna. a favor da emenda do Scnativ, 
c-lcw:mdo t'S vencimentos uos · CmDregaàos do Distt'icto Fe~ 
dr>ral, medida que foi corohatida cliz.<'ndo-se que os d()S f!:;:_ 
tntlos fú~avam postcr~ad[ls, em . Sl"US interesses. Agora, mostl'O 
como TI() E slado do Rio d.; Janeiro, é que esses inle1·es:ws siio 
'(J0~~tergn.dol' e não se. encontra para dirimir a CllH'Stão, sinfio 
<J simples allf'~á•rão de qne a cquiparacão não deve St'l' man
til~a . 

Si ::t t'C'forma t~m d·~ e:ome~ar por negar nm di•'•}it.o ad
quirido, er>met·a mal. e com a m('sm:l intrepidez t:om que tln
t'en:i i M vencimentós dos funecionarios do Dislt•iclo l•'r~d•~rn 1 
ror..f.ra a t:ahala das ha.ncndas (l\1s E~ü\dM. que não ~e jn:ga
, ·am hr•m t:nnlr-mpladas na J'lcvnerín l"le ~"'tipr•ndio. ng-OI'n su,;
lrnt.o :>. cqniPal'a.t::ão <los YPnr·inwntoi; rlos q\ll~ l.rahalhnrn ••m 
l'\il.hP.rC'Iy ('.Onh·a a mrsmn r.abaia, qu i' ~('. i•·manon no s:wrifid(l 
r.ommnm, primeirn 1ln.« ,.mprNtlldn.~< dn Distrh:l n Fr.dernl, qn~ 
tr-m !ô:l'lL« v•~nrimcnlc\s rliminuidns l'm r.r-lação an allgmr.n(•) 
CJlH' f 1\l'<l pt•opnsl ''· \' VPTH'Nlor n0 ~l'nado; !'l~~nndo. do~ r•m-
1WI';arln;; ~lo.~ C:m•J'f'j, ,~ rlP .'\lJ•Illf•J';)y, ípf!•. rJ.~~~'.t.rll!':ldo-. JWlll •li· 
rr~il n a rlqnir-iflo :'t r.qnipnra~i\('1 , IMm. 11 \ 'l'l'rlrult•. mna 1'1•·
vnc;.ãro. rnns qnr niín ns \'nlloca no mes1110 ní\'d do;,; d11 ní"· 
tridn FNicral. t'm};m·a f'~lf'~ .i:i rr.dn7hlo!!. 

~·"!"tas eondiÇÕI'!( lotnn df':Ciclido {lOSt~ OI' Mml>nlc ao prn
.Í•'!•to: prP.rírn ({IH~ nada pns~; fiCJ.llC no Gov('ruo ·a re,:;pnn~:i
l.oili(latlr nn ~na inlt•;w:;;i.~rmr.i:-~, 
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O principio <la equiparação é principio de d ireito ad
·quirido. é ema verdade ,jurídica que defendo: i3eja a diff~ 
t·enta de 20'0$, de 200:0008 ou de 200 r(~is, nelle não cedo. 
· A Camara não .,e póde entrl!gar a !ransaceões e camba
lachos' 

s{ se · nugmenta ,·am os vencimentos dos empregados ão 
Disf.ricto .Federal, as bancadas protestavam porque esse au
l!mento não contemplava. os funccionariog dos Estados; si se 
:iugmentavam os do Di'strict.o I<ederal. e ~~ direito adquirido a. 
"CTUiparação dos de Nithcroy. não vejo porque recusar, sem 
violar esses direitos adquiridM, rssa ' lercladc juridtca, a 
equiparação. · 

Si a C:arilara ·,~stá disposla a transacções e a c.onchavos. 
eu, dentro do Rcgim(\nto, para minha palavra e para minha 
aeção parlament:1r, tenho muita rcsist~ncia com qnc a essas 
r ombina~ôr!' p essoaes me opponba em nome da Ycrdadl', •10 
dirrito e da legalidade da reforma. · 

Veja V. Ex .. Sr. Prrsic:lcnlc. que n~;te momento, tersan(JO 
armas pelo.'> humildr~ funcc i:'tna.rio.s. não adyoJ:w qua1qu~1· i11-
1.PJ"('~"'e cl r.itoral. cnmo não n p.lcit.eava ho-jr: dr dia. ba
tf~~1clo-me pelos funccionarios do Distr iclo Federal: não sou· 
D~Pl!lado por esfe Districl.o. P no mc11 Estado sou candidato 
0 Deputado por um distri-cto ond~ os rmprrg-ados Jlostacs 
constituem parabJla insignificante. 

O 'Primeiro di:>trict.o, ryuc 6 o di~trido goYernamcnt.al, 
(>SSe ~ o fPrído OI'\ frente. 

E per;:nmto <'! minha bancada. ao ~rn leri,(Jer. aos S4"US 
J:>r>'fll.lf a do~: .-yunl o frucf.o qUIJ tnt>m <'Olhido da·. sua incondi
rionalidade no ladn do Governo, si na pr-imeira rnforma, qno 
~r.yia mnn!l"r ns dirrit.os dl' ;;rn;; l'lcilores. de seu;: corrcli
~innarios. dl' Sl'ns ami~os. rlP. St~us r.ocstaàoanos. a bancada 6 
tralarla por E'S!'.a fórma displicr.nt.r. ;:nperior. r.om I'{Ue o hon
rado neialor dl'clarol!' 1111c não c•!':tava parn re!':'[)Onctcr , o'!n tri
buna. nns nrgnmi'nfos?! 

O F;n. LEi'>fGllt:RJ;n Fn.n<J - Sol i;iario c.nm a situacão nu
minf'nsr• rl0Yn as~ignn!ar. cnt.rPI.:m f.o. que na sessão diurna. 
lavrei 1111'11 pl'n[r!'-[o ron rr.n 01"!'<~ rP;:-imr>n qnr> se fJUrr esta
}11'1ecrr. 

0 ~n. TIL\nlTr.t<1 nE L\C}:nJ>.\ - ~olirlatio r.om a situ.a("!ão 
lfllltninrn.~r. niin n1r• ili)J'I'.Sr·nln Y. •F.x. n npíll'lt' (kt /Nr(/,,,. dn. 
lmnrnrl:~ do mr-f'mn B~fado. 

O ~n .. Tos~ Gn:-:r..,r.vr.s - Parr.re I'JIH' o mo!ltnr Pn/;"io é 
niin fnzrr nllgml'nfo ·,],, ,·~nr im~'nlo~. 

O R11. ).T.\tiRII~:t·> nF. LAr.Enn,\ - Di r. o honrado Dl'pntadn 
por Mi~<a.~ nl'ral':::. cn.in. 1:\lltllf'a jnridie.a muito rcspeilo. e 
rli.,tin l!f'l r>n!.rr tant:Js (ltll.r~s qne povoam o rrcinto. ()uo o me
lhor é nãn f:-Jzer o tHJgmcnto de vcur,ünentos; ma~ preciso 
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cl1amar a atl,enr.ãó do homem 'ele E stado e jurista q ue é S. E:x:/ 
para a si tunc-ãÓ •10 problema. 

O ::mno ·passado, quando se Pt'opoz o augmento das taxas 
IJO~taes, nós outros uqui protestamos, cu, inelusive, contra 
essa gravac:ão CJUC se ia fazer pesar sobre o consumi~o~·. sob-ro 
o contríbuirJLe. sacrificanão cl)m ella os nossos patrzcws. 

A direccão dos Correios, entretanto, concordou este. anuo, 
depois de. o anuo passado, ter tomado n. adminístra(dão pu
hlica. pela palavra do Sr. Torquato Moreira, o compromtssc 
de l'levar os vencimentos dos Pmprc>gados tlos Correios, e 
haY~r como sempre, faltado a essa palavra ; r a administração 
coneorõon, na Camara. em qur., n.u.gmenlar;;:.. a. taxa dos Cor-< 
1·r,ios. si'\ accresccssem · os vencimentos dos funccionar io;;. 

Pois bem. a iaxa foi elevada no nr•:amento da Rccr.it.a; e 
(lual a primeira attitude do GovePno? Foi vir na Camara con
trariar, no orçamento d;:~. Viaoão, a emendll que augmcntav,, 

. os yrmcimentos dos ~mpregados do Disfricf.o F ederal. 
nu~r dizer. l0vM·a a majnr.a r. rio sem f:v.-er o :.ccrrsr:ím0 

de Ycncimrn los rorresp(}ndenír . ~a ~uralmP.nt.e cs>ia. !;ua. att.i.
inde provocou um::t. srria rcsi ~l.'!ncín. na Commis·s5o de Fi
nunca~ .. Enlrct.:mlo, o Relator. para. coneil i:n· os t.~rmo.::. rln 
quesl.fto, com as circumsLancias qu r. ::tcabo dr. n:tJont.nr. apre
St'llton nm pro.iec!o (jlH~ l'f'pd ín a emenda do Senado, :::alvo 
nas tnb clla-s. onde 0 ;;; c-nwrc>~;ndo;; do Digt.ricto t inham s••us 
"'~ncimP.nLo:; r1.ccr0~cido.o; c os •'mprc,;-u!los tios Eslados, qw: a 
Pmendn do Senado tinha cnnt.0mp-la.Uo deYidnm~ntr, tinham 
t umbem "-etls H'U!\ imenl os accrN>cidos. 

A ,·crdadc elos :\'ar.tn!) é a seguinte: a emenda. do Sena<1o, 
s i augmcnh'l.Ya os Yencj-mento;. dos empregados do Distt'icto, 
nu:;mrn!.ava ÍS'\la1rnr,nt~ do;; (•mprc~ados dos Estado-s . Apc
nn:; o argumrnto do Governo ·foi ouc n au:;m.-.n lo dos emprc
:ta<ln!'1 dM Est.adn;ól nlio r>ra !la m•~sma proporçfoo dos empre
gtHh; dn Di~ I rir•to Fedt.'l'al. ·vem o Re}al{)l' apres-entando a 
sua lrtb(•lla. I' n:~ sessflo nor.Lm·na, revendo essa tabella. di
m i:HJP •1s \'~ncimcntos dos r.mprrgados à o Distr icto, em · sen-
1 idn eonit·:u·io. {l ~menda venccdol'l!. no Srnado, c qua.ndo rlc
va o~ vrncimr.niM dos em.Jll'~>gt.~.dos nos Esta.dos. lem o cui
~ lad.o (\I'. Pnt ]Wímeiro log-nr. r1!'va1-·os sernpr P. ~m nma 1)1'0-
porçãn a.b::li~o dn. <los YP.nr.imf'nlos dos P.mpt·eg-adoi' c\o Distri
···to; '·' q tl~tn(.lo elrYa em um E st..'ldo em que a N!lliparação 
impunha nf.l.. ~na !>ub-administra<_:ào o principjo de igualdade 
:.tb!\{)lul :1. UI'! Yl'nr.inll'!l11 n.", eU e nrga e.sta ígualda<l C' o rss.a l'!q,1 i
f•:\rrtr.ã.o para. r l r•var apl'nas de fl.CCúrdo com a r~visiio. fe.ila. 
rle nma t nb~Jla. rnt.t·(\ o .janl.a\' c a cci•'l., desl.:\ :;r.ssão nocturna .. 

Ora. Sr. PrPsidentt;>. nf;>st.:~s con~i~:Gr.~. o argument o ma
t'\ !mo <.lo GoY~rno parf.l.. dcrrnbnr a l'mt:nda rio Senado 
Íl'i qu~ os vencimentos dos empregados do Districto Fc
<leml, nug.m<:ntnrln;;, o C':"ta,·a·m r•m t6t·ma <'XOT'bitanf.t>. r.xcel'
!>iva. drmar,:ia.:\a. f' qu~nclo fni t'C'vcr :1 tabe11a t'eclm:indn .c;;s·r•;.; 
vencim entos. cllc se _justificou. n essa reYisão, com o intui.l.o 
de dever :lUgmen1nr nos Esta-dos em proporções mais cqui-
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âosas do que a emenàa do Senado, os voncin.'lento:j=- (lo-.~ SC'll~ 
funccionarios. . 

·Pois bf:'m. n Relator, lendo diminuiclo no oreamento da 
Despeza os ,:~ne.rmento;; dos empregados do Di.>!.r1clo, re
cusando a emenda do Senado. quando teve de fazer com os 
empregado.;; dos Estados, entendeu. · relativamente :.1os de Ni
theroy, que f'lles não podiam ficar sup~riOl·es ao~ de Pelo.ta.s 
c aos de :::antos, porque o scrvir,:o devia ser o mesmo. J:01, 
embalde que chamei a. attenção r.5clar-ecicla de 8 . Ex. .para 
essa situação do pl·oblcma: ~~i em Porto Alegre e em Santos 
a Sub-administrn.t.:ão tem vcneimcntos elevadcs, porém, 
!lb:iixo -ela dirr.ctoria do Rio d e Janeiro. em Nithct·oy existe 
:uma lei quo equiparou os funccionarios nas regalias I) ven
cimentos, el1mo nas responsabilidades C', n:lturalrncrrte, na:> 
fianças, ao:' cmprc~adüs do Dislricto Federal. Como. vai\ 
.portanto, V. ·Ex. , perg·untei -cu, rebai.x~.!' os empregados dos 
Correins tle ~ilheroy, na· equiparação, em virtude da lei, (~ 
sitnação, não mais de i:;ualdadc dos (~mprC!O<ldo,~ do Di:otri
c:Lo, mas .cJ~ desigualdade f:om os mesmos c de igualdade com 
administ-rações inf('riores mesmo, como iguaes a aclminist.ra
I.:ÕI'..S que não disputavam a l'qtüpa.rat:-ão, p or cll~?n com;eguida, 
inLanr:;-ivc~l. 

Agora. ~r. •Prt'osidcnlo. ~ prcl:-iso salientar 0 meu ponto 
'do Yist.a po litico . () primr.iro di.stricto do Estado do Rio. no 
seu flmecionalismo publlco, é natura.! que cslt>,in. roltocado 
contra o meu nome; eu sou um nome amaldiçcn.do e nmc
gado na politica. federal Cl estadual (não a}Joir;.rio:; ) . como um 
i11St:'l.'gido. um J'ebclladn, um !'I!Yoltado. D~ sorl c i:iu~~. dcfr.n
clcndo os direitos dos funccionarios publicos, não p leiteio nem 
defendo a soliclarie dade de votantes. E ainda qur defen
desse c }lleitasse, o ·di sLTicto é outro, rriuit.o alhP.io á minlta 
acçiio politica, á minha candidatura. para. Si.': dtz!.'r que rm 
~sLavll aqui p leiteando eleitoralmente illtt>rcsses da minha 
phalangc J)Olit.ic-a. 

O Sn. "\LBBf\TI::>in D RU:.\t:\!O"'D - A Camara faz .iusl.il.,'a n. 
V. Ex. c aerr.diUt no ;:; seus in tu ito:;. t.4.j)oiados . ! 

O. .Sn. YICE:\TE l>tHAGTBF. - "\inda que o fiz<'~S0. 

n SR . :VLmmr.10 n~ L.\f:EHO.\ -·Ainda (]tlC' o riz(~i'\i;•'· , ~ ]11'•··
c· iMl que fiqu e a r.(:cnluncll} mnn w z por t.ocla;;. qon ,, ·J)t'l' fl'l·in·l 
lísong-Clar " f; ('t·vir o:: in l l'rC';;;;.-.;: da rna;;!'n. \'ntan t~'. r[o q ut· n:-; 
int.erC's.;;~•;; do iPorll"r. r.on,-Uinidn. ria anloriàadP. r> dos mandli·~:> 
poli! i c os. 

Si na ri0moor:tcin. n,)~ h omrn;; pnl iticos n'pre:;()n1.at.íy,);., 
t•andidalos P.k•itos cem,pir·mn;,; Rnbt''' a mns~:t Pl(~i tor·al l'rn t'll.in 
nom·,l fallainr>~. afim dt~ st.•r·,·Jrmo;; o pfid•'l' r.phl'lnt~t·o dn;: in
rliyiuuo,;: que, ,;;e apo,;;:'nm do Jtndm· e ilu r.omnHwdn P•)l íl.ic,,, 
nl'ls neg:u·ia1iws JlC'b ha;;,-., " sy;;t1•ma rl'fll'c ~sr.nf a tiYo. a l iller·
(]ildc r l) rmhlieana d<' OJrini:in ~· ·1'\'inrln C<:'~a t· ,, no Re>i l'••Jrll'a :í 
m:lssn., cont r a o J)0\'1), 
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E' preciso que tenhamos 'a coragem, de accentuar uma VOí! 
por todas. que nrís, poder r cpubli-c·ano electiYO e representativo, 
elevemos dt: p1·cfcrcncia lisongcae o nosso eleiLorado, a gente 
que nos ell3g-c, a gente de que somo;; delegados e que no;; 
manda para aqui , do que li ~ollg'cat· o poder, os Cesa.res, os 
prcsidcuks caricatos dt!s la democracia absolutista. ' 

Sei qu~ a Cama1·a do);; Deputados não se conúnove mais .: 
Isto no 1·e.;imcn republicano, cümo poder consUtuido, ú o. c:Y
da.ver ambulante de uma esperança. feneci cla no passado da . 

. J!l'Opaganda; isto nilo vive nem palpita mais, ísto é uma. mumia: 
no tumulto de nossas prcsidencias succcssiYas, enfeita com a 
sua iniJtilidad~. tnunbolba com o seu volume a scnsihilidade 
l'CCCptiva da COnS.Cicncia nacional. 

Hn. muito t(}mpo {JU~ n ão cxj..'!te no Brasil, ha muito tompo 
Jlão se .manifesta no Parlamento nenhuma corren te viril. nc-
nhnma. expressão d'!Íuocratica . · -. 

Ha alguns annos que com o desapparecimento do genN·al 
P inheiro i.\facho:do o Parlam~nto como que perdido e sem com
númrlo voeja como a:\'e 11oclurn-a aos bandos ao r edor da lu7. 
vresidcncial que as atordoa, ha muitos annos que rá falta do 
uma vontad~ directi\·a, este Parlam'ent~ não ~. não existe, nem 
apparece. 

Serra o genio do mal o Senador ga:úe-ho, mas s eria um 
conc'cntt·ador de energia e um propulsor de actividade rcpn 
bticana.. Para o erro, para o crime muitas vezes, mas nós re
sistindo ao erro e ao crime.- marc.ci.mos no ·Congresso uma épocn 
em que ns homens se bat.iam por principias, amavam as idtías 
e se sacrificavam pelos idéaes . Ho.ic. não; hoje não existem 
nem partidos n~m idéa!'õ n em inspira.çQes superiores . 

Sinto-mE\ Sr. Presidente, tanto mnís a vontade' n·esta a t
titude. quando neste rn()mcnto não pleiteio pelos venci.01entos 
-dos graúdos: -siio talvez. em -numero mini:mo. os humildes car
t eil·os <ht minha terra. C<lPiL'll do meu E stado. em cu,io n()me. 
sem espei·an1~a. do seu volo. do ~<:u n,po io. d~ sua solidarie-dad•~. 
m e levnntG •Comn Deputado fltwtin (•n::e. a· 11ucm as injunc~ões 
nfto suffocara.m a consci r.ncia ·e não :1eolchoaram ~"l alm <\ aos 
cl~oques bruscos da prep ot0ncia ~ da forca. do desrotismo .. . 

O SR. Oc1·.ww fiM:HA - Xinf!lll'm n~st~ Parlamen to faz 
mais justiça a Y. Ex. do que cu.' 

!Q SR. l\l.tuRrcro DE L-1.cc:nn,, - • . . para defender neste 
Parlamento a causa dos nequenos, humildl'!=< c desamparados, 
dos empr('gados inferiores da. suh- nclministrat;:.ãQ de NicLhcroy. 

Ainda nesin manhã, na ses"ão diurn;l, <?u m{l bati m~lo;; 
empregados ·do Distric!o F~,deral, dt:> aur:lm nem sou candidato; 
na noturn-a cu me balo. ·1alvez, por 30 homr_,ns. por 30 cartei
r o-s de Nic:t.h eroy. wjo:" Yotos. cujo vo1utnf' ciHifor:tl não oód1~ 
pr:zar .sinão no snn!.ido rla l'hapa do na1·t.ido), que< a c~la hora 
a inrla dh;c:.ut-(' a indusão. e m_e repelle rnmo um l'C'!J I ~Ido. hm 
i-!ldf~e,i{l.wl, como um ano.rchis!.a · 
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Ahi est.á., Sr. President-e, porque meu espiriLo, que tem 
sido nesta Cama.ra o de um soldado da liberdade e· de um de
:féusor dos oppritwidos, sejam elles quem forem, ou os oper~
rios expulsos e banidos ou o commercio coarctado em sua li~ 
berdade, a industria estruçalhadu, a lavoura esmag-ada pr.lN; 
imoostos, sempre defendeu a libe1'da\!e. Não é muito, pois, que, 
:.lo terminar os meus trabalhos ~ quasi ao fim de meu mandato, 
cu proclame um outro dGs principio'- e postulados republica
nos. Si a liberdade qutõ tenho defendido é um bem precioso, a 
egualdade é um dom da;; democracias republicanas. E porque 
se concedeu a egualdaLle dL~ ven~5mentos aos empregados -de Ki
c:t.IH!roy, para negai-a ag·ora ;;ob filigr-anas e sophismas, férindn 
de ü·enu~ n llit'<úlo adquil'ido desses pequeninos e humildes·~ 
Si <le um lado ;:,e al1e.g:a .que isso aegmenta a. C:espcza, letübt·o ao 
Sr-. RC'lator que S. Ex. é o primeiro a elevar de cento e tantos 
conto.s a de5peza coli1 f> 3.ecrescimo de innumeros outros ca.rtci
ro;;, Poh si clles pelos s~rvicos presta.cios não podem ser remu-
11erados na razão diL,ec:ta da funcção dos encargos, como ou;;ar.;:; 
-cha.ma1· ao serviço do Estado outras tantas vi-cti.rn-as• da -expo
Uaçã'\ da r;X!)lOt'a~~ão do homem pr.lo homem no trabalb[), si 
não quereis retl'ibuir, nem o podeis, porque sabeis bem que 
não tendes dinheiro para o pagamento destes pelos serviço,; 
pt·estados ao Estado? 

O Sn. VEIGA M!R.".ND,\ - Atrahir novos funcc.ionarios pn ea 
foz e r novos desgrac;.Mos. · 

O SR. !\'IAURICIQ DE LACERD,\- A verdade é que o projee.fo, 
corno o~tú, r.onf~8>m de raso que não póde manter os dircilo,.; 
adquiridos de funccionarios, á sua equiparação e, ao mêsnw 
t<:-fnp0, qne ,;;e pr(lpõe o sacrij'icio permanente e systematicn 
da·quellr.s quG usam no trab-alho dos eitos do Estado. o pt'•)
jedo incontinente pi·oclamu o recrutamento de mai.s ')U!.r:1R 
vietima~ e assist.L\ t.rm10 tlm tyrano, a essa recrut.ação [lH'r<adrt 
r,ara l~nntinua(:.ão (la explor-aUva índustr·ia do Estado, o''!P
'llizada c<mt l':t o pruletariado do sru funccion ali:-3mo dc~orgTt
~1izado. 

Tudo isto. 81·. Presidente, é fructo da falta de consc;[encia. 
(1o proletal'iarlo do Estndo. Si os carteiros de Nictheroy, si o;; 
rattPiroB do Distrido Frdr.ral, si os carteiros de todo o Brasil, 
l10tni"ns prlb!'r:'i. prolel.n.rios, o.pe·rarin,_ do Es[~Udh. se t.ivess;cm 
ronn~nrído de que n. emancipa~ão do trabalhador não é um 
favor ::In p0der. n ''m uma conces.:;âo dos pode-roso.~. mas uma. 

· r~invidicação dos propríog humildes e se tivessem organizado. 
tivessrm os seus centros, tivessem seus syndicatos n pudessem 
:1p;i:r. esr·ou crrl.o de que n !"reve postal, a greve d•)s carteirns 
J'!•so!Ycria ;:-s:;;n problema em tres temTJOS, quando não o son
hr'J':lm re5olvr.r nem a Camara nem o Presidente da R~>puhlil\<1. 

Pois bf"m, si tanto fõt• preciso. cu.· que não recuei .iam.ttis fin 
:rn&ponsabi.lidad!'s, e;:t.ou prompto. fôrn. da Camara, encerraf.ln 
o Congresso, a organi:~:~n· o;: centros e syndi~atos profis;.;iou:ws 
,..ntrr o~ emjwegados do E5Lado, inclusiv.P. os cnrtciro,;. G, pllr:t 
f1. t·•.~invidicaç:ilo direcb. desprezando as conct:ssões billdus c vãs . 
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do poder T~egislativo , qu~ transaciona a r~cln. m0mento no ins
tant(~ de lhes conf~rir csf:e direito . 

E' I}SCOJller ! o C.:lminho do. lcaldad~ .~ este, !Í aqui urmtro. 
Si neg:les c fN:-ha<'s no pt·o!elar iado. aos cmpr~>gadof:. do Est.c.do. 
c>mprcgado:;; d<' que o Eslado ,; patrão. a ::;ua lihcrdade, o;; seus 
dil·eit.os .í. egualdnde. dentro da lC'i, r , no usufrtwto do 1.ra.ba-

. lho. y(is nwsmo:;; ímplantaes no espi eito de.~st'S 1woleiarios o 
· dev:c~r de Re colligar.;m ao pl.'olota:riadn pl'ivado e com P-llr~ 

.f til' mar n .syndicalo. 11:1 mc!"ma 1wg·nni:r.fu:iin •'1-'Pil'i l uni c edr:0lü
g ir:a . J):tr:-t pleil(-\a l'rm. dentro dn. le i, ou f•'ll ·~ l.l r lla, n. scg\ll.'nnçn. 
(i (.' srus à i rcitos. 

o Sr. Presidente - A.t.tenr.ão ! A; ~alcr.ias não :nodem dar 
quaJ.queL' ;;i~al de appiauso ou r.\c reprovação ao quP. se pasHtt' 
ml r-amara. De at:r!Ordo com CJ Rcgim~nto. os e:>JJcttadorl~~ que 
l)Ol' qualquer ·rorma perturbarem a sef;_são sel'ão ohrigarJo:; é\. 
s:~hir irnmcdiatamrnte do cdificio da Cumara. 

O Sr . Mauricio de.,Lacel'da - V. Ex. não <levcrá ma.nrlaT 
faze·r isso; deixe que nesta IJa::a . . . (Continua-m. as -man-i((:S
t w:iks das o ale /'ias. ) 

O Sr. Presidente (Faz.I'J"ntlo soa1• os tyml)o.nos) - AclYir to 
mais uma vez Que. as gale ria~, con-5'oan te o dispositiYo constDJJ[fl 
do ar t . '1 33, -do Regimento, nfto se pode-m manifc:;:tar JH:m a 
fayor 11em co-ntra o que se pa:::sar na Camara .: 

. O Sn. 1fAUR!CIO DE L'\ CERDA - ~r. Presidente, os no1l!'C·s 
Deputado::. e V. E x . agitn.m-se no iõentillo de.· m:mdar ret ie:w 
os populares que se manifestarem. 

Eu vo.s per)o um movimento fle c.onfldcnc ia republicana. 
Felicitemo-nos, honrado Presidente. minüiJ·o, bom fillto 

da terra da liberdnde, 1'igura repr esenlaUva do Esta.do li))eral · 
da formosa província do Sul ; fel icitemo-nos. p orqu c esta Ca;,a. 
ainda merece a confianl}a da assist cneia e da prcsrmca do p•wn. 
'!'an ta:: vr.zes divorciados do po,·n da nossa I CJ' t':l , temos ('i'iado. 
C!UC, ·quando -clle se pronuncia. c desabafa. rl~vümos conb: l' o:;; 
nossos impulsos regimentacs e de disciplina; fnlicit.(•mo-no,;; 
J)Or c.ssas expansões que não são mais qur. a rc\"iv0H:encia ria. 
dnmocracia, que acreditamos morta . 

· F etieit.c.mo-nos t oda ve~ que o po,·o acot'rer a c~ta Casa, 
lJnerendo ouvir os seus reprcscn l.anl•'i:. pa1·a dPlles dh·cr·:;ir 
ou applaudil-os, 1)0rquc a todo instante, ~mquanto ;:;cnt ie qun 
desta tribuna existe u. palavra qne ~ sua viria, !'.1.'\I vcrhn 1• sPn 
rtirci to, não ha p~rigo para a Rcpll])!iL~a. não ·ha con5·piL·n\:õ";; , 
niío h a turbações. (Muito be!Jt. ) · 

Os b rasileiro:'! estão c:onfi::mles na acc5o do seu J):lrla
mr:nlo r sr~nns d~ qur. nr;;tn C:a:::a. o.~ ~f\tt ,:;offr imenlo:>. n;:; 
tnr luras ele ;;un alma c as. do ;;e11 PSp irit.o ainda Pncotüt·am 
l'nln\'1':\S prnphrtir·a~. qn " L'X!)l'i nw m o ;;ru mofln dr• prn,;.,'\1·. 

o sn. Pnms nr·: C.\R\'.·\LH(} - na Pl'P:H~n l_:a }.J(I!)\ll::t l' l'r!"nll:t 
o 110S!'!O prestigio. 
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SR. ·}IAunrcto oE LACEnDX - Não condemnemos. pul't.anf.o; 
a presença dat1llcllc::; que. elll contado eomnosco, talvc:;: :t('ge
IJerem a nos;:.a varonilidade . Qu~ importa e eu vol-o digo. n::t 
insm;peição de um deputado lta dias vaiado a sa:hida da Cama1·a 
- que importa qut~ a mim me vo:ias:~em·, si não vivo de viva~. 
nem mono th~ nlonas ! Fiel apo~t.olo do Jü·c•ito, serviuor da;; 
'lll in h o;; id~as, não trausi.io c.om a turba. como uãu tt·ami.io- tOltl 
'" l'orc;a orgm1i~a.da no vod~'l' . (Jluitl) úcm.) 

Que import'l. ·.{JUe a turba nos a.~sedic. 110~ Y:lÍl' ou nn;;; 
applaüd:.1 ? !\'iio t\ nos applausa.s nem nos inéensos tlo pr1\'n qw•. 
dPYCllW :> 1HIS L":ll' iu;;pira~õe::o. <.\. tw:;:o;:; col)ducht ~ E' dn. cou
fil.lencia in- .na, do acto rJ<~ <.'·<.m Lri(;r.fto tl:l coui'i:;:5ão lle radn. U.JI'lJ 
:\ ~ua prop1 •a oeun:;eicnda. é nc>.:;sc ·reculhi men(.,l p:,;pirílual. que 
cslii a reserva. elas foe~:as do:; homells pul>lieo:>. Ht}je me a.pplau
dem . . hontem mo vuim·n.m. •! com ~- rncsm;,\ st•renidade com qw: 
rt•ce])i as a~suadas. t'<'<'Cbo o:; apvlausn:;. •·onvidamio a. V. E:-: . a 
.ot~ curYar diante elos applauso~. ('.omo eu m e curvarei tlian t l! da,; 
vaia:;. São as lt18lliJes taçik::> J a Yitnlidatk 1.1::~ umno)Cl'acia. l.H'<1-
sil üi l'a . (;)Jnitu b r:m..) ·-

i.\ 'lti est-ú. comu a ull illla \·,:;:. l.t'atnnr.Jn tle unt a:-;:-umpto t ii•l 
}1anal. en,~ontrpi U!Jla hua l>àla\Ta de: de~p(•r:lida d•~ Y. Rx. 

Qut: e>'h~ ~~g11al UI' vida. que I!.:Sll' Pstadll tl;t alma. fl l: •~ 
.,_._,l:ii fort_;a {]e t' .~piht-o l~n5 <l'llinw a. nô;: Lot.l t'" ••1 11 11~n wrvr• a.nn•) 
~~ •JU!' a l<>g-i~lulurêl Yindoura p ise <•om o J)(, dit·.-.it.o HPsta ·Casa, 
ns:;i>'l.ida do pnvo )>ara Yaial-a. ou nat·a app!audil-a. ma:; nm:ca 
:üJandonada n em c;~([Uedda -dn pm·p ln·u:::iJ,~iJ'(t. d•~ t]ll <' {lrYe 
H.!J' mandataria e e:qJJ'es,.ão llit·cda. li.vt·e (• espoillaul'a v<H' ~t 
n. livt·e existencia e sob•·eyivcncla do r~gimc.n l'l'PUhlicauo, no 
'Brasil. (.i'.lttito .bem; mtLito bcrn; o 01·aclor é cmnrJl' i-lnentatlo . Y 

V•:m a ?.lesa é. lída, al)Oi::ul.a e enviada ii Gomnüssão de Fi
nanças, a seguinte 

Dit::.."\•JJA ~\0 PHO.H:C'l'O ?\. ';'j' .l , IJ~ 1920 

(3" cl-ücussão) 

,.\.-; J"iro.ioclo de refrll'ma <lo;; CorTcios : 

Onde convier: 
Observado na. tab ella a equiparação da lei para os venc.i.

HH'nLos do~ carlt'il'•)!>· do::; CiJJT,~io:; de :i.":ictheroy aos d'o Disii'I-
elo FederaL · 

Gapital Fetler·al. 2'S de dezembro tl•! i 920.- Ma1t1·icin d rj_ 
'Lacerda. - l\'. i\'ascime·ntu. 

O Sr. Armando BurLamaqui ( ~ )- B-r. Pri'sid•>.n k 5•11 11 
:.t"bundnr uas consicteravões politkas com que finalizou o :;eu 
dis.::urso do illustre <leputado p:elo E st.ado do Rio -de .Jaue1ro, 

·( •) Este discurso não foi revisto -1.-elo orador. 
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acreditando e tendo fé ITlQS destino:5< da uernoGracia brasileira, 
só posso comprehender que. el!a ha de realizai-os na ordem c 
no respeito ao·s poderes que traçaram a Repuhlica. intangível 
nestn. patria unida. E o Poder !Legislativo, no livre exercício 
do seu direito, encarando soberan:vmente os .prublematS- que lhe 
são affectos, é governado pelo mais elevado dos sentimentos. 
que é o sentimento de justica, como .acaba de demonstrar, re
t;m;ando a emenda <lo Senado .ao projecto dos Corrci08', pa1·a· 
fazer um projecto que consulta evidentemente as necessidades 
tlo serviço postal, sem ferir de frente aos inlcrc~scs do serviço 
publico. 

A \)ffie.nda do Senado refoflmando o St~rvico {]os Correios 
já foi mais uma ve<: explicada desta tribuna, quer pelo emi
mmte relator do {)l'Cofllmento da Viação, quer pelo humilde repre
sentante do Piaul1y, que neste momento prende a attemção dos 
f'eu:, collegas. Os principias essenciaes da reforma foram trans
portados int-egralmente .para o proj(}cto, (} a unica. divergencia 
que a Camara teve, e nãô podia deixar de ter, foi na manf\ir'a 
pela qual a commissão do i::lenado, ou o Senado, com a sua. ap
provação entendem fazer a di>stribuic.ão das recompensas de
.vidas aas funccionrios poE<taes. . 

'Tive ·OCc:asião de chamar a a.tt~n~;.ão da illustre Camara dos 
Deputados para o·seguinte: que si a emenda do Senado attendia 
de uma maneira elevada, aos inter·esses postaes do Di-stricto 
}'ederal, não a.Lten{iia de fórma alguma aos i.r<teresse•s do .ser
viço postal ll{)S 20 Estados restantes da confederação bra.si
l~ira. 

o SR. IP.JRES DE CAR'ii"\LHO - :\Iuito b-em. !E:St.a tí que é a 
questão. 

O Sn . .ARli!A."\"Do BURLl.:vr.\Qt:I - Fqi o unico fim que tive
mos· para recusar a emenda do Senado, e formar o projecto. que, 
von,ccdo-c. ·em segunda di,scussüo, <!spcro que o seja. em terc·eira, 
assim como acredito que terá rapido andamento- no Senado, 
J)orquc consulta evidentemenw uma situação >especial do5 em
:progados postacs, sem ferir tnteresses do serviço publico. 

O ponto atacado pelo ·honrado representante do Estado do 
ltio de Janeiro póde, no seu enunciado, prender a .attcmoão da 
Camara dos Srs. Deputados, mas, examinando-o, na sua os
scneia, a. Camara verificará que um pro.íecto que procure esta
belecer principias geraes não podia fazer uma cxcepção que 
não se baseias.se de for-ma al;guma na realídal.!e dos factos. 

A reforma dos Correios não é uma qucM.ão arbitraria, 
é uma. questão concreta. A cla~sificação das administracõcs, 
das sub-administrações, como das a~encias, obedece ao prin
eipío da proporcionalidade das rendas; não sel'ia justo, por
tanto, que se desse ao Estado do Rio aquillo que não se dã 
nem a S. :Paulo nem a Minas, nem a outros Estados. _. 

O SR. JoÃo Gur~-IARÃES - O Estado do Rio ~ um dos 
tmicos da. Republ!ca, cuja renda postal é n1aior do que as des
pezas_._ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:48+ Pág ina 208 de 269 

SESSio EM 2S DE DEZE~ffiRO DE l020 ..,. ;~:.t 

O Sn. An::-.B~oo BuRLA:..HQül - V. Ex. tem razão; mas 
muito maior contr-ibuição do que a do Estado do Rio, é a 
de S. Paulo, e entretanto não foi feita. modificação al:;uma 
110 sentido daquella. propugnada. pelo eminente representante. 
do Estado do Rio, c a rer)resentaçfto paulista não se julgou 
no direito de reclamar uma equipara~,;ão <~Om o Districlo 
Federal. · 

10 SR. LE:MGRUBER FILHO - S. Paulo já linha uma si
tuação muito especial e justa. 

O Su. AH:'.IA:o;oo Bwn.Al\UQUI - Essa siLttação especial e 
lusta tambem já tinha o ~stado do Rio de Janeiro. 

-' A situação se colocou precisa. e indisculivel. Havia o 
cl'Íteeio pelp qual a organização do pro.iecLo, eom u;; suas 
oonsequentes tabella,;;, 1'os.su o c-ritorio mais justo e nn:ional; 
partiu do augmento, daquclles que menos ganhavam para 
llepois ir ~rad.ativamcntu atting·ir aos que mais ganhavam. 

O SH.. Jo,\o Gur::-.r.\R.1Es - :\Ias aLtcndeu ao <:riterio re
gional, e nesse ponto de v.ísta, devia attcnder- ~iclheroy e 
Rio de Janeiro e~tão em identica situação, tanlo mais quanto, 
não so a vida urbana de Nictheroy se equipara á cto H.io de 
Janeiro, sinão tambem porque os carteiros de Nictheroy não 
teem com os . do Rio de Janeit·o, i'adlidadcs de ·conducçã.o, 
e os i'unccionarios dos correios Lc-cm de valrnilhar ruas 
mal caroadas . 

O SH.. .AR.::-.IA::\DO BüHLA~L\Qür- Sobt·c c:;Lc pont)) V. Ex. 
tem razão, mas não era. sob este ponto ·de vista que eu enca
rava a questão. 

Não podemos fazer a crititla de uma reforma .pelos pontos 
de detalhe; é p1·eciso tomar o cl'iterio a que obedeceu a re
~orma e veriücar se esse críterio foi seguido em relacão a 
todos os Estados. Eu affinno quo í'oi segutdo para todos os 
Estados. 

Só ha uma situação especial para o Estado do Rio de 
Janeiro devido a leis anteriores que equipararam os carteiros 
do Rio de Janeiro, aos de Nictheroy, esta é uma ~ircumstancia 
especial que nos leva a colloc::u·, como vamos CO'llocar, a lei 
nos seus devidos tet"mos. 

O SR. JoÃo GurMAr!...~ES- Essa consideração é de ordem 
capital por importar no reconhecimento l)révio do Poder Le
gislativo de o.ue a situacão de Nictheroy é identica ã da 
Capi.tal Federal. De sorite qne a reforma, que tinha esse 
criterio a obedecer, ha de ·altendet a es:;;e oeriterio já estabe
lecido pe.lo Poder Legi:.slativo. 

O SR. Art~i..-\.l.'\DO BuRLA).UQUI- ;\"ão contesLo as obser
vações de V. Ex. Eu desejava eharnar a aútenção da Qimura 
para a situação que o pl'Ojecto crêa, attenC!endo ás necess~
dadcs do serviço postal em todos os Esta<los, emquanto que 
a emenda do Senado attendeu, digamos assim, lentamen-te, 
~os iu~ere§se.s. dp Qistr:iQto F_ed~:tal •. 
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() 8R. VICENTE PmAGIBE - Xão a.poiado .. Era muito acci
"Lavc1 •. 

O Sn. AB:.»1A:::-.!Jo BtJRLAMAQur _:Eram cs les as ln'incipios 
nn() ú)viamo!; seg-uir. V. Ex. Vil C ver a p-rova. Os che1'cs ele 
iecdio e.om vencimentos de 9 contos annuae~ c 30 % ele 
acld-ici~naes, pa.ssaram a receber 12 con:tos com 9s 30 %, em
quanto que os chefes de secção do Estado do Rio que percebem 
·vencimentos il'risorios' tiveram ·augmcni!.o que, nem se pude 
dunnar au0m enlo. (Jlulto bem.) 

O Sr. Nicanor Nascimento - Sr. Pre~iàente, .pat·ece . 
que a questão cheg·ou ao momento de se votar, visto cünw 
'as conentes tod~s jit l't~ali•sar.am. seu proposi.to 1: ehegarmn 
a uma .accomoda~~ão. nesta fazer, em nome de Íü(los rtí[nell(~S 
.:rue dependem deijia reforma, nm appello ao honr-ado ,relator, 
euja operosiàado extraordinaria. cujo ~randr. coraçiio, eu,ia. 
immensa ~apa•e.iünllc lhe }Jcrmitt.iram eunduzir a ~-efurma [). 
c~l·-.> I>OTÜO, sem resentimentos, sem cain'il:'hO$ pL'SSOal'·S. 
(Apuiadvs.; 

~\ unir:u par·.t.o da questão que re,;La l'{l t.io1ver_ é un' all.<l 
.iu.';Liça. 1'ratn.-se dl! serem 30 c-arteiros ·de Nictheroy. •lliJ 
Estado do Rio de :Janeiro, equiparados aos do Di8tricto Fe
dcra,l, pelas diffic'uldades ·de vida semelhant-es nas <luas ~;a
pitacs. Eu fuço, em nome da desg-rata, da tris:tcza c t.la in- . 
felieidade dos funcciona.rios postacs, um appcllo ao lwnrado 
vc1aLor, 11omem àe cora<:ão bonis-8imo, pa:ra que acecda a f'S~'~ 
Pedido o resolva a questão, ~tranquilisando assim um granrle 
numero ue nm1herC's c. famj,lias brasileiras. 

Eram as unicas palavras que desejava âizel.' á S. Ex. 
(Jl uito lJem. :' 

O Sr. Octavio Rocha .C i - Sr ... President-e, eu havia 
'Jrrotc~tado não Yir mais á t.L·ibuna afim de. tratar elo u~
sumpto em ctc!Jate. Gomo. porém. foi: formulada uma nova 
r·menda, tenho soltr.c> eila que me pronunei.ar c. ~!t}n.l disso. 
o dever de nttcnder ao appcao que acaba de dirigir-me o no~ 
brc Deputad-o peio Districto Federal. 

A minha presença na tribuna, não foss·em essas cir
cumstancias, seri11. desnccessa<i::L vi.sto que o meu pre~ado 
collega acaba de i'azer ampla defesa do pro}ccto c da tabcl1a. 

Cabe-me {;lU primeiro logat, penitenci,:J..r-mc perante o 
meu pr<!sado e bom amigo, Sr. Mauricio de La~erda. a quem 
me ligam sentimentos d'e fraternidade. ha tantos anuo:;. do 
gesto que tive, de.,. · · 

' O Sn.. ?IIAcr-trcro DE LACERD;\: Gaucho. Y. Ex. sabe que 
descendo de rio-grimdenoo. 

( *) Este <lisourso não foi re\·Isto ipei.!l; .o:raid'or.c 
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O SI\. OCTAVlo RoCHA: - . . . de ·pouca paoiencia, certo, 
[)roveuiente do excesso de trabalho que tenho tido nestes 
ultimes -dias. 

Pareceu-me que S. l~x. eslava. sendo injusto para com
rrâ go, acreditando t ivesse -eu outros fins, no presente p t·o
jecto, que nãiJ fossem os inLet·e::;:>f~S geraes de meu pai~. 

Autorizado pelo illustre p1-e.sidenle da Commissão de Fi
nan~n.s, Sr. Carlos de Campo~, que me -permitliu ii~'sc P.Sta 
declaracãio, concordo com · a cmencla qué' se n,cha sobre n. 
mesa, eqniparando os cartci t·o~ ele Nictheroy aos do Dist.rícto 
;Federal. 

Parece-me, renltncnl.e, uma medida. de eq-uidade con
corde ~ Commissã.o com essa. em~nda, por que esses carteiros 
ser iam úS unicos que não ter iam accrescimo na <\dminislra
ção federal. 

O SR. CARLoS DJ,:; CA~wos: - \'. Ex. t·evelou intclligolluia, 
opcrosi~lade e bôa vontade. (Apoi(!dox.) 

O Sr.~ OGTAVIo Roeu~\: - Concordo plenam t31ll e t.ull\ n. 
eruenda, M im de que esle projcdo :>e tl'unsformc en1 lei, já 
qce é de necessidade indeclina.vel H.tlendermos aos juslos re
clamos dos emprega<los do Cot·reio. E' questão de humaui
dade trmos ao encontl'o de nmn clas:;c de funecifmarius p·ro
úmdamente necessitados. 

Por todos es-ses m otivos, voH•J ~traz na declaral,;ií.o que 
fiz, volto á tribuna.. · 

O Stt. CARLos DE CAivi!?OS: - Y. Ex. mostrou. positiva
mente, que é um eapil'ito · supeL' in1·. (A.poiadus !/Ci'at's. ) 

O Sa. 1\LniRlCIO DE LACEO.lH: - E' o pensamenlo de nós 
dois. V. Ex. continúa a ser o. meu leade1·. 

O SR. CARLos DE CA111Pos: - l'IIuHo obrigado. 
O Sl't. 0CTAv1o RoCHA : - Em nome da Commissão de Fi

nancas, reiter·o a declamcão que fiz de que concordo com a 
emenda. · . 

(Mttito bem; muito bem. O omdor e cumprimentado. ) 
Emenda á 3' di.scus.:;ão do v t·o.i ecto n. 77!1, da Commi ::;são 

de Finanr; as, reOI·ganizando o ~L'.l'Vi~o dos Correios; é annun
(;iada a votação . 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela orde1n) - Sr. Presi
dente, ·r e'qucil·o <\ ret-irada da,; cu1endas, exccpLo 11. dos Cor
reios dt'- Niclhct'OY c outro:>im pcc.;o a retirada do meu re-
l!U\!rimcnto. (Muito bem.) · 

Al'provadf> o r eferido substit1tth'o da Commiss:to de Fina nça;; a.11 
J>t'11jec.tn n . 77ft, de 1t!:J:ZO (") 

.\ pprpvada. <>.. re ferida uutenda, ~.inda. do St· . .\Iauricio de L:tGCl'tb.• 

o sr. President e - Fica prejudicado o pro.icclo pdnü
t.ivo. 

( ' ) -V ide [Ja;;·. ::iZA. 
C. - Vol. XVI., 
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3:14 

Vem à ~lesa e é li~a. a seguinte Reforma. dos Co1·reios. 

Vem á Mesa. e ê lida. a seguinte 

llECLARAÇhO DF, VO'.I'O 

Não fique ao menos sem o meu protesto, já que a ~inba. recla
mação ·oral não valeu c nao foi secundada. como devta por outro,; 
Srs. deputados, a in,iusti<;a revoltante de se !<Ll:CL' um<l. lei de ulti~!Ja. 
hora, cheia de desigualdades, como c.~a de se colloca.rcru os funccto
narios das admíuístrar.ões do Hio, Estado do Rio c S. Paulo auitu:t. dos 
da.s administt·açllcs de' primeir~ classe de f-1iuas c Hio Grande do Sul. 

Sem differcnça de vida, em condições de tr;msporte mai:; peno
sas, é certo que, ou deviam ser igualmente meluorados, ou, entilo, 
proporoion:~,hnente. Nà.o como foi, com evidente disparidade e clamo
rosa iojusti•;.a, tai\'et: nunc1~ mais attendida pelo Parlamento nacional. 

O ti.•ucto do ~sstema de legislar ahi fic.;a pam préglo de desalento 
•~ todo aquclle que ainda. sonh(l.SSe obter justiça perante a Camara. 

Sala das ~e§Ões, 2S do de:&embro de :1'.'130.- AlbePlino· D1·um
monrl. 

O Sr· Juvenal Lruuartine (pclc4 ordem) Requer e .oblcm 
dispensa de impressã.o da. redacção :final do projecto n. 77ft: A, àe 
i920, afim de ser immediatamente Yotada. 

E' lida- e sem observaçõe~ approvada a seguinte 

llEDACCiO 

:N. 774. A- 1920 

Redacção final do p1'oiecto 11. 774, de 1920, quo. 1'eo>·aani:;a ·as 
.sei'Vicos çios Con·eios 

. O Cong1·e:::so .Xacional decreta: 
Arl. 1 . o E' o Governo autorizado a reorganizaL· os servi-· 

~M; tlos Correios, obedecendo ás seguintes bases: 
a ) · d':setl': OIYrr a'Jgnns :;et·vil.;os postacs, cspecialmenle es 

(:olú.'- JJO$teau;r, r;ue precisam ser convcniontcment.e inslalla
~os, não :-ri nC'.SLa ~~apiLal, como nas admiuisL1•ações dos Cor
reios nos E:;tados, onde for possível tomar effcctíva esta me
{li.cla <lü OYidenle vantagem para o publico commmidor; 

b } crcar set'VÍt~os novos que se fazem necessarios para. a. 
~rg-uranea. P desenvolvimento das rclacões postao~ do paiz, 
iut.ct·nas e extcma~, organizando igualmente o serv iço <.Ic in
spccr;ão l)crrnancntc para todas a:; réparti1:õ~s posLaes do 
paiz; · 

c ) insl.allat' officinas adequadas para producéão de mo
delo::; c outro;; arti·gos ·que scjmu indíspensavcis ao consumo 
ordínal'io tios Correios; 
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â) estabelecer medidas favoraveis aos respectivos func
cionarios, vi:;unclo principalmente o pessoal snba.ltemo e pro
videt}l(;iando :sohtc uma cfficntc rcm·r;a1Íií:a•;âu dos quadl'oa 
<la dirc~: l.orin. da:; adnlini::;ll'at;i:ie::; n ag-rnc ia:;. l.'c:,;pcil atios n:; 
tlirC'iios adquirido~ pdu p~ssoa r da~ lllt'~llHt~ t·ermrlit;-Õc~ e d t: 
Ul:t't~lt'úo cum a::; lal1dla:-: aunPxa:-;; 

l:) t\lcvat· {t adminisl.l'ai;ÚI'S <11} . ·Í' eht:::~e as adnacs snb
admini~t:·a,:üt~:> (Camp:mhn, DianJantina, lJMraba e Ribeirão 
.Pt·clo); 

/') l'·l'Ctll' O !ô<'f;tlrO pO:-;(al l Jal'a l:'llllUllllllNH.la:;, L!ll'~ Sl.!l'à fa
CU!talivo : 

!! ) ()·l's;-anizar O ~Crviço tiC l.rau~pO!'(CS at'l'CIJ>E, quando fol' 
ppssivcl; 

/t) dctcrmitHu' que os l (lt;an·~ d,.. dirr.dor ;;oral c de ad
ministradores :::('rão pret>nr.bitlo~ tJCla !lV'l'c e::;wlha J.o Go
vrno f!. que o~ dcmai~ earg-os s•~l'iíO lH'OVidos ~ ~ tTectivamcnte 
] )Ol' em!JL'r•gados du:; quul.lro:o:, 11a l'ôrma do autuai n~~;ula
mcnto; 

·i) delerm Íllat' t[llP a,; l'ClHOt_:ÕH~ (( 1Jfltlido ::il.t til:~ darão para 
Jogares equi·vniCJlle,.: Clll lti el'archi~~ e vcncinwntns, e u~ q u n 
s1~ fiz:crcn1 poe ':onct1niendn du SP.I'Vi(:fJ deverão ser igual
mente para log3res equivalenlc8 on ~uperiores, mas nunca 
de vencimentos inferiorPs: 

j) manter as di;;nosit&c.s re:;ulamenlat·c::; referentes a. 
substituições; · 

li) •J>l'OVidl'nciar no sentido dt! .que a;.; consigna~cs nas 
folhas de pa;!ameutu rm favor de pre:õlanlist.a:::, fiquem \i
mitados a ('1 !5} um quinto dos venci..mcot.o:s totacs dos <'lll
In'cgados. c pc-lo prazo maximo de um anuo; 

j) .para a realizacão da reforma do s scrvicos eomo se diz 
mas alineas anteriorE.'s, fica. o Governo autorizado a dcspen
ut'l', além das importancias actualn1cntr. applicaàas á remu
ncracão do ,pessoal c a.cquisição do material qua:1tia niío ex
eeçlr.nlc de 3. 500 contos, <lcvcndo ser incorporad;t á verta 2~ 
-Correios- a imporlan.cia da graUficação c;;pecial in;;t.i
tuida pelo decreto n. 3.990, de 2 de jaD:ciro de Hi20, jú. re!'e-
.rido; · 

!.:) para. as non1caçõc.~ d~s ai;~n tcs lle s~ e -14
, ajudantes 

Jc .2• e 3• <.da.sses. thesuurciz-os rJc qualquer· rcpartit;'ão e mais 
cargo::; afbnç_adoê c pal'a a:> de c~íafelas e conc!uetores de · 
mala::; nu interior do paiz:, ::;crá dispensada a c~~hibil:.ão da 
t:adel'll~a de reservista do Exercito ou da Ar·mada, scmpt·c 
que não ltou·Ycr candidatos idoneos que a possuam; 

l) pal'a o effeito da rcmodcla()ão dos quadros do pes
soal poderá o Govcnw t.ransfPrit· d0. uma. eonsi:;na~'ão ou 
sub-consignacão para outra dcspcza j á cunsig-nad<"!. 

Arl. ::Z.u Revogam-se as dísposif;õc,; em contrario. 

'Sa.la da:>- ·connni ssõc:;. '28 de novembro de 19~Q: - Pradó 
:L ulJf!/f, - C,arlo13. Ga1·r.:ia. ,:..._, Rat~l Stf.. 
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TABELLA A 

Pessoal 

DIRECTORL~ GERAL 
1 direclor geral. ........ . 
1 suh-dircctores a .. .. . . 
1 thesoureiro (inclusive 

800$ para quebras} ... 
1 almoxarife geral • . .. 

!5 chefes de seccão a .. . . . . 
li O prí.Ineiros officiaes a .. . 
50 segundos officiaes a ... . 

200 terceiros officiaes a . .. . 
i . a!moxarife da Directoria 

Geral . .•.. .. . .. 
1 cartographo • . . . . .. .. 
1 claviculario . • .... . . 
1 ajudante· do claviculario 
1 desenhista . • • . ..... 
i fiel ajudante (inclusive 

300$ para quebras) ... 
ô thesoureiros de succur

sal (inclusive 200$000 
para quebras) a ..... . 

15 fieis de 1 .. classe (inclu
sive 200$ para que-
bras) a • . •••.••.••• 

20 fieis de 2• classe (in
clusive 200$ para que-
bras~ a. • • ••• •• •• •• 

6 fieis de succursal (in
clusive 200$ para que-
bras) a . . ..•.... . 

6 auxiliares do almoxarife 
geral a ........ • 

2 auxiliares do a.lmoxarife 
da Directoria a .. . ... . 

i porteiro . . ..... . ." .. . 
3 ajudantes do porl.<liro a 

320 amanuenses a • . . .. . 
i 70 auxiliares a . . .... . 
283 pralica.nte:s a . . •... . . 
150 carteiros de 1• elas~ a. 
~00 earl~iro;; d~ 2• classe a. 
350 cm·t~ ir os de 3" classe a. 
150 auxiliares de carteiro a 
30 conlinuos a · . 

1'1 O serventes de · :1" classe a 
175 serventes de 2• classe, 

diaria de . • . ..... . 

........... 
i5.000$000 

12:000$000 
8:400$000 
7:200$000 
5:800$000 

s:-íOO$OOo 

5:400$000 

4:000$000 

4.:000$000 

3:600$000 

3:600.$000 

4:400$000 
4:800$000 
2:880$000 
2:160$000 
3:840$000 
3::380~000 
2 :880$000 
i:S00$000 
2:800$000 
2:160$000 

5.000 

24:000$000 
60:000$000 

12:000$000 
12:000$000 

f 80 :000$000 
336:000$000 
360:000$00() 

-1. iôO :000$000 

7:200$000 
7:600$000 
9:000$000 
6:000$000 
5:4.00$0~ 

7:200$00~ 

32:400$000 

81:000$000 

S0:000$000 

24:000$000 

21:600$000 

7:200$000 
5:200$000 

i3:200$000 
1. 536:000$000 

4S9:600SOOO 
6i 1 :'280$000 
576:000$000 

1. oos :000~000 
'1.008:000$000 

270:000$000 
84:000$000 

237 :600$000 

320 :250$00~ 
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:1 superintendente da!! of
f icinas (gratificação). 

1 apontador das officinas . 
1 encarregado do material 

das officinas . .. .•. 
· 1 electricista . . ...... . 

1 ajudante-e1ectricista .. . 
3 auxiliares-electricist.as 

de 1" classe a ......• 
3 a.uxili ares-electric.i.sta~ 

de 2• classe a_ •.. •.. 
1. serralheiro • . •.. . . 
1 ajudante de serra1heiro. 
1 ferreiro ..... .• . 
i ajudante de ferreiro ... . 
:1 servente de ferreiro . .. . 
i correeiro mestre · . . .. . 
4 officiaes de correeiro a. 
1 sérvente de correeiro .. . 
2 marceneiros a . . .. .. . 
1 carpinteiro ... . ........ . 
2 lustradores a . . . . ... . 
1. empalhaàor . . . . ... . 
1 ajudante de carpinteil'o. 
i pedreiro _ . . •.....• 
1 ~ervente de pedreiro ... . 
1. pintor ...... .... . 
1. servente de' pintor .. .. . 
1 funileiro . . ..... .. . 

.i ajudante de fnnileiro . . . 
1 bombeiro .... . .. . 
1 ajudante de bombeiro .. 
2 mestres de lancha a ..•. 
2 machinistas de lancha a 
2 fogui~tas de lancha a • . 
2 carvoeiros a . . ..... 
G marinheiros de lancha a 
i vigia ue laneha . ..• •... 
1 encarregado da typo-

graphia ....... 
i impressor de macbin& 

cylindrica • • .••... 
1. impressor d~ maehina 

mincrva .. ... .. . 
2 margeador es n . . . . .. . 
1. aprendiz de impressor .. 
1 typographo . .. ..... . 
i typogra:pho ah1dante . . 
1 aprendiz de t.ypographo 
1 cncndernador . . . . .. . 
1 a.indonte de encaderna-

dor • . •.•...•..•• • 

2:<{00$000 

2:040$000 
I • • • .. • •• • • 

2:880$000 

2:880~000 

. i :.i.GÍi!oo'o 

... ...... . .... 

................. 
4 :200$000 
4:200$000 
2:520$000 
2:1.60$000 
2:160$000 

2:000~000 
1:800$000 

3 :600~000 
~:600$000 
4:200$000 

7:200$000 

16 :320$000' 
3:000$000 
2:160$000 
3:000$000 
2::160$000 
1 :800$000 
3:600$000 

H:520$000 
:t:800MOO 
5:760$000 
2:880$000 
4:320$000 
2:160$000 
2 :160$000 
2 :400$000 
{:800$000 
2:400:S000 
1:800$000 
2:880$000 
2:160$000 
2:880$000 
2:160$000 
8:400$000 
8:-i00$000 
5:040$000 
4:320$000 

12:960$000 
2:160~000 

6':400$000 

. 3 :.240$000 

2:880$000 
4·:320!000 
1':4401000 
3:240~000 
2:880!000 
1::800$000 
2:880$000 

2:t~0$000 
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1 aprendiz de encaderna-
dOI' • . • • •••••••••• 

1 pautadot• . . ........ . 
1 servente de pautador .. . 

2.49'0 
T~"BELLA "B 

I 

1:080$000 
2:880$000 
1:800$000 

8.775:530$000 

Administrações de primeira classe 

.... DMlNtS'I1ftAQÃó OOS conP.EJClS n·~ S. P.-\Uf.,O 

(Quadro especial) 
:1. administrador . . • . . . . . . . ...•..... 
"1 contador . • . . . . . • . . • . . . . . .· .. · ..... . 
1 thesoureiro (inclusive 600$ 

para. quebras) . . • . . . . . .... . ... . 
6 chefes de secção · a.~ . . .. . . 8 :400$00{) 

7:200$000 
6 : 000$0'00 

9 primeiros of'ficiaes a .... . 
:16 segundos ofi'iciaes a ..... . 
1 almoxarife... ... ... . . . . . ........ . 

60 terceiros offic~aes a. . • . . . 5; 000$000 
34' fieis de thesoureiro (in-

clusive 100$· para que-
bras) , . . . . . . . . . . . . . 4 :9'00$000 

1 ;porteiro . . . . ..... •. , .. . 
2 u.iudantes de pol'Leiro a .. . 

:1.34 amanuenses a .. ... ... ... . 
160 au."'!:iliares a .. . ..... : •... . 

50 praticantes a ............ . 
45 carteiros de i' ~lasse a .. . 
90 carteiros de 2' classe a .. . 

:1.20 carteiros de 3' classe a .. . 
:1.30 auxiliares de carteiro a .. 

5 continuas a ...•.... .. .... 
31 serventes de i" classe a .. 
60 serventes de 2.. classe, 

diaria de . . . ... .. .. . . 

............ 
3:600$000 
4:200$'000 
2:600'$00(} 
i :800$'000 
3:600${){)1) 
3:00'08000 
2 :W0$000 
1:80'0$000 
2:200$000 
1 :980$000 

14:400$000 
9:600$000 

9:000$000 
50 :ltOO:SOOO 
iH : 8'00$000 
~~6 :000$000 

6:000$('00 
::100' : 000$000 

166: 600$>000 
4:S'{}0$000 
7:200$000 

5('.2:800$000 
(!16:000$000 
90:000$000 

162:000$000 
270:000$000 
288:000~(}00 
2~4:000$000 
!1:000~000 
r.1:380$000 

98 :S20!0<JO 

957· Soroo1a. . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 922 :800$000 

n 

i administrador. . . . . .... . 
1 contador .... ... ....... . 
1 thesoureil'o (inclusive 000~ 

para .quebras) ..•...•.. 

12 :000!000 
9:000$000 

.'t :Gil0$000 
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.t chefes de secção a ...••.... 
4 primeiros officiaes a .... . 
6 segundos officiaes a ..... . 

12 terceiros officiaes a ••. .•• 
3 fieis de thesoureiro (in

clusive 100$ para que-
bras) a .......•..•... 

1. .porteiro. . . . . . • . . .. , •... , 
1 ajudante do porteiro ..... . 

21 amanuenses a ............ . 
30 auxiliares a. • • .••••.••• 
2 praticantes :1.: ........... . 

1!'1 cnrteiros dr. 1• cla;;sc- a-.. ·• 
ü carteiros de 2" classe a .. . 
8 carteiros de 3• classe a .. . 
2 continuos a ...... •·· ......... . 
9 serventes de 1' classe a. .• 
9 serventes óe 2• classe, 

{}iaria à e •...••...•.•..•• · 

7:600$000 
6:400$000 
5:6()'0$000 
4:800$000 

~~ :500$000 
'• .... " ........ . 

• • ~ • • '" I • "' • 

4.:000$000 
2:400$000 
1 :800$0'00 
3 :-í00$000 
2:800$000 
2:200$000 
2:000$0'00 
1:980$000 

4$5{)0 

Somma., .................. . 

---- III 
.\DMlNlSTR ... Ç.:{o DOS 

1 administrador .. • ..... . 
1 contadoll'. .• . ......... . 
1 thesoureiro (inclusive 600$ 

para QUebra<5 ••.•.•. 
4 chefe~ de seccão a ...... . 
5 primeiros officiaes a ..... · 
9 segundos officiaes a ..... . 

i6 terceiros officiaes a ..... . 
6 fieis do- thesoureiro (in

\clusivc 100.!jl00,.0 para 
quebras) a ........ . 

1 porteiro . . ...•..•..... 
1 ajuda.nl.t> do port.eíro .... . 

26 amanuenses a .......... . 
36 au:;:iliares a , ........... . 

5 pralicanl.es a., .......... . 
1ii ca·rleiros d~ P classe a .. . 
22 carteiros de 2• -c:tasse a .. . 
28 .carteiros de 3' ctasse a .. . 
10 auxiliares r! e carteiro a .. 

2 continuos a ............. . 
G sen·entes de i" cla8se a .. . 

10 serventes de 2• clasi!e dia-
ria de .....•......... 

205 Somma .••••• 

CORREWS DO P.'t..R.Á 

..... -· ........ -: 

7:600$000 
6.: -i00$0 00 
5:600$000 
4:800$000 

-1.:500$000 

4:000$000 
2 ;/100$000 
1 :800$000 
3:400$000 
2:800$000 
2:200$00(} 
1 :800$000 
!?:000$000 
1:980$000 

4$500 

....... ~ .. · .. 

30:400$0:10 
25:600$000 
33:600$0'00 
57:6005000 

13:500$000 
1!:500$000 
3:3()'(l$000 

84:000$000 
72:000$00{) 
3:600$000 

rí 1 :000$000 
16:800$000 
17:600$000 

4:000$000 
!7:820$000 

1'4 ;823$000. 

-l79:7q3${)00 

12:000$000 
9:000$000. 

8:600$000 
30:~1()0$000 
32:000$000 
50:400$000 
76:800$000 

27:000$000 
/.;500$000 
3:300$00() 

104:000$000 
86:400S00D 
9:000$000 

51:000$000 
61:600$000 
61:600SUOO 
18:000$000 

'~ :000$000 
11:880$000 

16:470$000 

677~950$000 
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IV 

1 ·adminislrador . • ..... . 
1 conlador. . . . ....... . 
1 thesoureir-o ( inc!n.sive 600$ 

· pa.ra quebras) . . ...... . 
4 chefes de secção a ...... . 
4 primeil'of; officíaes a. ..•.. 
ti .segn ndos o_fficiaes a. ... ~ • 
8 -terceiros ot'ficiaes a ... .. . 
'• fi(:is Jo thesonrniro ( in -

elu:sive 100$000 -para 
quebras) :1 •••••• • ••••• 

1 porleirr.1 . . .. .•..•.•...... 
1 !ljudanlc <io porteiro ..... 

1 '' amanw:n!i\18 a ..•... . ..... 
20 :mxil irlre:; a ...... . ... .. . 

8 '08l'lCil'O.S d~ 1" d~Sil~ a .. . 
6 carteiros de ':.!' classe a .. . 

iO carleiro.s de :i• classe a .. . 
2 con ~innos tl .. · •....•..•.•• 
5 servente$ de 1• classe a ... 
8 serventes de 2• clas.sP. dia-

ria dê: .••••.•..••..• 

104 Somrua . . ... . 
. ; 

v 

7:600$000 
6:400$000 
5:600$000 
lo :800$000 

•Í :000~000 
~:!t00$000 
:: : '~00$000 
2:800$000 
2 ::)00$000 
2 :OOOSOOO 
i :980$000 

4~500 

12:000$000 
9:000$00() 

S:G00$000 
so:400$ooe 
25:600$000 
33:600$000 
33:400$000 

t$:OllO$oon 
/di00$000 
3:300$000 

56:000$000 
/!8: 000$01}1) 
~7 :200$000 
·16 :Sü0$000 
~2:000$000 
4:000$000 
9 :900$000 

13:176$000 

380:476!000 

AD'MlNlSTRA(t~O DOS GORR~IOS DE Pf:o!RNAMBUCQ 

1 adminil'tradot . . ...... · ...... .... . 
1 contador. .. . . . .. . . . . . . . _ .... _ .. . 

11 thesotu'eiro (!nclu~iYc 600$ 
para qtlebra=-) .•... ,. . . . . •...••... 

i chefes de ;seecão a ...... . 
6 primeiros offieiaes a .... . 

1 O segundos officiaes a .... . . 

7:60'0$000 
6:400$000 
5 :600$0{)0 

i almoxarife. . . . . . . . . . . . . . ....... . 
21 terceiros ofíiciaes a ... · ... 

4 fieis do thesoureiro (in
clusive 100$000 :para 
quebTa~ ) a ...•.. , . • •.•..• 

4:8008000 

4:50'00000 
· 1 pot'teü'o . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ... . 

2 ajudantes do port.eiro a .. . 
34 amanu~nseê a ..... .... .. . 
40 au:xiUares a ............. . 
8 pr·aticantes n ...... . .... . 

20 carteiros de i• classe a .. . 
23 carteiros de 2' classe a .. . 

3:'300$000 
4 :·000$000 
2:400$000 
1 :800$00(1 
3:400$000 
~:~00$000 

12:000$000 
9:000$000 

8:600$00()' 
30 :.400$000 
38:400$000 
56:000$000 
R:000$000 

iOO::l00$000 

18:~000 
4 :500$000 
6:600$000 

1~6: 000$000 
96:000$000 
u :4005000 
GS:000$000 
íO:I>00$000 
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35 carteiros de ::::• cbsse a .. . 
iO nu..-,:iliai·e5; de ca.rteil''-' a .. . 

2 continues a.:: ....... .. . . 
9 serventes de 1• classe a .. . 

i5 eerventes de 2• clas5e, -dia-
ria d.e .••........... 

%50 Som-ma ..... . 

VI 

2:2'00$001} 
'l:S00$000 
2:000$000 
1:980$000 

4$5'00 

7'J:000$000 
i8:000tOOO 
'• :OI)OSOOO 

17:820$000 

24:705$000 

815:225$000 

ADMI:-tiSTRAC-~0 DOS 00'1\1\lttOS DA J!lABtA 

i adminietrador . . . . . . . . . . . ... . •.•.. i%:000$000 
9:000$000 1 contador.... . . . . . . . . . . . . . ...•.... 

1 .theeoureiro (inclusive GOO$ 
para quebras) ........ . 

4 chefes d~ secção a . ...... . 
5 primei1·os o!ficiaes :L •••• • 

10 s<!gundos o!ficiaes a ..... . 
21 terceiros ot'Cicia.es a .. . .. . 
5 fieis -de theaoureiro (in

clusive iOO$ par-a que-
bra,.,) a: ........ .. .. . 

. ~ .... ~ .. ~ 
7:600$000 
(j : 4.()(}$000 
5:G00$000 
lt :800.$000 

4:500$00ü 
i porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . ........• 
2 ajudantes de porteiro a . . . . 

27 annanuenses a ......... . . . 
40 11-uxiliares a .. . . .... . .... . 
10 praticantes a ...... . ... .. . 
:1.2 carteiros de 1 • claese a .. . 
24 carteiros de 2• classe a .. . 
·35 carteiros de 3• classe a .. . 
10 auxiliares de carteiro a .. 
2 continuoe a ..... ...... ... . 

:to ~rventes de i • classe a. .. 
10 !Serventes de .2• classe, 

diuia. de .......... .. 

3:000$000 
4:000$000 
2:400$000 
i:~00$000 
3:400$000 
2:800$000 
2:200$000 
i:S00$000 
2:000~000 
1:980$000 

231 Somma .......... . .....•. . 
:- · .. 

VII 

S:G00$000 
30: 400$0'00 
32:0001000 
56:000$1)00 

100 :soo:sooo 

22:500$000 
-G.:50G~OOO 
6:600.$000 

1 O B : 000~001} 
96:000$000 
18:000~000 
40:800$000 
67:200$000 
77:000$000 
18:000$000 
4.:00~0011 

19:800$000 

i6:470,UOO 

•f.f.7 :&70$000 

ADMlNIS'I'P..A.ÇÃO DoS CoRRETOS DO TlZO DE JillilJl'RO 

-i administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . • . :t 2 :000$000 
1 ccmtador . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 9:000$000 
i th~urciro (íonclusive 600$ 

para quebras) . . . . . 
li chefes <!e sec~A.o a ..... . 
5 i)Jr{meiros officill.es a .... . . 
7 •agundos officiaes- a ..... . 

12 tel'CfflfOM ofneia&S ~. , .. . , . 

.... . . . ...... 
'7:500$000 
6:400$000 
5:600$000 
4 :S00$000 

8:600$000 
3>):~00$0()0 
32:000$000 
39:200$000 
57 : t\00(1000 
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2 .fieis <lo thMoureiro (in
cLusive 1 OO.'S ·para quP--
bras) a ..... : . .... . 

1 porteiro . . . . . ......... . 
i ajudan~e <lo porteiro ..... . 

25 -alll>l.nuenses a . . . . ...... . 
26 a:nxíliarPs :l. ••••••••.••• 
10 car!eil'!?S df' 1' ela~~e U ...• 
15 carteiros de 2' classr a ... . 
3G cartr.iros de :1• classe a ... . 
20 auxiliares de carf.eiros a .• 

2 continuas a . . . ....... . 
6 servenLes do 1• c1asse a .. 

11 serventes de . 2• classe, 
{\iaria de . . . . : ..... 

4:500~000 

4:0000000 
~:400$000 
;~ :600~000 
3:000$000 
:2:800$000 
1:800$000 
;;:00'0$000 
"1:180$00() 

4$500 

i8ú Somma ••.....•..........••..• 

'Vlll 

9:000$000 
4:500$000 
3:300$000 

100:000$000 
62 :-'lül.l$000 
36:000$aoo 
45:000$000 
84:000$000 
36:000$00(} 

4:000$000 
11:880$000 

18:1.17$000 

602:997$000 

o\.DMINISTRAÇ'-:\0 DOS CORREIOS DO P:\R.AN.-\ 

1. administrador .• • • . . . . • • . . • . . • . . . 12 :000$00() 
1 contaóo.r. .. . . ..• . .. .. . -·.. . . . .. . 9 :000$00() 
1 thesoureiro (inclusive 600$ 

para quebra-s .. • . . • • . • ........ . 
4 chefes de secção a .... ~ .. 
4 primeiros officiaes a .... . 
6 segundos offíciaes a .... . 
9 ter.~eiros offieiaes a .. , .. . 
5 fieis do thesoureiro (-in-

r.lusive 1 00$000 para 

7:60'0$000 
6:400$000 
5:600$HOO 
.1:800$000 

4:500$000 . quebrae) a .......... . 
i porteiro . . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
i ajudante do porleirc. . . . . . ........ . 

20 amanueuses a. . . . . . .... . 
36 auxiliar-es a ............. . 

8 pratie.antes a ........... . 
i O carteiro-s de -1 4 classe a .. . 
1 O carteiros d.:3 2' classe a .. . 
H <:arteiros de 3• classe a .. . 
2 conUnuos a ..... : ...... . 
7 serventes de 1• clasee a .. . 

12 ser-ventes de 2• classe, di.a-
. ria d.e ............. . 

1.52 Somma ..... . 
IX 

4:000$000 
2:4'00$000 
1:800$000 
3:400$000 
2:800$00Q 
~ :200$000-
2:000$GOO 
1:980$000 

4$500 

8:600$000 
30:4100$000 
25:600$000 
33:600$000 
1;3 :200$000 

22:5Qo0$000 
4:500$000 
3:300$000 

.so: 000$000 
86:400$000 
1.4:400$0{)0 
34:000$000 
28 :OOO:SOOO 
30:800$00'0 
Ic000$000 

13:860$000 

19 :764$'000 

503:924$000 

AOMINISTRAÇÃO DOS CO!ln:I110S DO RIO GR.'\.."WE l)O ~UT. 
(PORTO .-\I.l;:QR'E) 

1 admiinistradol' . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1.2 :0{10$000 
1 contador . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . 9:000$000 
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i thesourciro (inclusive GOO~ 
. paro qu.ebras) . . • . • 
4 chefes de sP-oção a •••.•• 
5 ID•rimeiros- o.fficif!l,es a .•.... 

i O ~egundos officía~s a .... 
14 h'I'Ci:Íl'OS offi('.ÍUf'S a •• , ••• 

5 i1ieis «o thesoureiro (in
clusive :1.00$ para que-
bras) a .......••.... 

i .piJrt.eiro . . . . •.....•.... 
2 ajudantes Ido porl.~iJ·o ... 

29 am.anuenses n .........•. 
35 n.uxihares a . . . . ...... . 
18 · pratiC>'i;ntes a . . ._ ..•..... 
17 carteiros de 1' •classe a ... . 
20 carteiros de 2~ classe a ... . 
22 carteiros de s· classe a ... . 
13 auxiliares de carteíro a .. . 

2 con Unuo'l a . . • . ...... . 
8 ser-ventes de i classe a .. 

i2 serventes de :2• eJ!Il,sse, 
diaria de ........ . 

2~0 3omma .•.. 

X 

................ 
7:600$000 
6 :!a00·$000 
5 :600.>i00t1 
11.: S00$000 

·" :f.i00$000 ................ 
::: ::Joo.soou 
'* :000${)00 
2 :-'L00.$000 
1:800$000 
3:400$0()0. 
2:.800$000 
2:200$00Ql 
1:800$000 
2:01[)'0$000 
1 ;9-80$000 

4$500 

S~ô00$0100 
3(1 :4·}0$00() 
32:000$000 
:_ií', :0C:0$00Cl 
ti7 :~OG$0fHJ 

~2 ;500$-1>00 
4.:500$000 
6 :6t)0$000 

ilfi:'\J00$000 
8/i : 000 sooo 
32:400$000 
57:800$000 
56:000$00() 
48:400$000 
23:400$000 

4:000$000 
1.5:841}$000 

19-: 76-(t$000 

706:404$000 

ADl\fiNISTR..<\Ç.~O DOS CORR~IOS tm :MIN.o\S GERAEs 

1 admínistrador. • . • . ..... 
i contador ........•...... 
1 thilsourciro (inclusiYc 600$ 

para quebras) ...... . 
5 chefes de secção a ....... . 
5 primeiros officiaes a .... . 
7 segundos officiaes a· .... . 

15 terceiros o f fie ines a •.... 
3 fieis de thesnureiro (in

clusive 100$ para Que-
bras) a ............. . 

1. porteiro ............... . 
i ajud::mte do porteiro .....• 

27 amanueiJ:Bes a •............. 
24 auxiliares a ............. . 

6 praticantes a ............ . 
12 carteirog de 1• classe a .. . 
15 carteiros de 2~ classe a ... . 
20 carteiros de 3" classe a .. . 
45 auxiliares de carteiro a .. 
2 contínuos a .............. . 
8 .serventes d~ ·i" classa a ... : 

.. ~ . ~ . - . ~ ~ . 
7:500$000 
6:40ü$0l()O 
5:600$000 
4:800$000 

4.:500$000 
................. 
4:000~000 
2:400$00{} 
1:800$000 
3:400${)00 
2 :800'il000 
2 :ZOQ-SOIJoü 
1:8'00$000 
2: OO<l'$000 
r1;980$000 

12:0:00$000 
9:0'00$000 

8:6(}0$000· 
3S:OOO$eoo 
32:000$000 
39:200$000 
72:000$000 

1.3:500$000 
4:500$000 
3:300$000 

108:000$0IJO 
57 :600<'()00 
10:800$000 
40:800$000 
. 'k2 :0008000 
44 :000$001) 
Si :000$UOO 

4;000$000 
15:84.0$000 
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14" serventes de z· classe, 
diaria de ......•..... . 4$500 

213 Somma •.•...•.•. •. 

XI 

23;058$000 

659:198$000 

Á.DMINISTRAç,\0 DOS CORREIOS DE SANTOS 

i administrador . . . . .... . 
f contador .. ... ... . . .... . 
1 Lhesoureiro (inolusiv~ 600$ 

:para quebras) . . . . . 
3 chef~s de secç.OO a ... .... . 
3 primeiros offíciaes a . ... . 
4 .segundos officiaes a ..... . 
6 terceiros offic~es a ..... . 
3 Heis do tlhesoureiro (in-

clusive 100$ para que-
quebras) a ....... . 

1 J)orteiro . . . . .. ........ . 
i aJ•.J.dante do porteiro . .... ; 

f2 · amanuenses a . . . . . ... . 
15 auxiliares a . . . . . .. . .. . 

5 praticantes a ......... . . 
i 5 ca.rt.eiro.s de i • ela~ a . . . 
i O cnrteiros de ~· classe 3. ••• 
1 O carteiros de 3• classe a ... 

4 auxiliares de carteiro a .. 
2 continuos u. . . • . .••.... • 

· 5 serventes de t• el-asse a . . 
6 ser~ntes de 2• cU:J.s&e, 

diar ia de ... .. . ... . 

7:600SOOO 
6:4()0$000 
5:600$000 
4:8!>0$000 

4:500$000 

4:000$0{10 
2:4.00$000 
1:300$000 
3:400$000 
2:800$000 
2:~00$000 
i:S00$000 
2:000$000 
I:9SO~OOO 

108 Somma ....•. .. .•.••. 
. 

TABE:&LA C 

I 

Administraçlies de IIPD4a clUie 

12:0()0$000 
9:000$000 

8:600$00() 
~2:600$000 
19:200$000 
22:-i00$000 

. 28: 800$000 

13 :501>$000 
4 :500$000 
3:300$000 

!~8 :1000~000 
36 :OOOl!OOO 
9:'()00~000 

51:000$000 
28:0~000 
22:000$000 

7 :200$00{) 
4:00Q$000 
9:900$000 

9:882$000 

369:082$00() 

ADl\'l:lNISTRAÇÃO DOe ~OP.RETOS DO .MARANliÂO ' 

t administrador . . .. . . . . ... ... . . . . . . . . 8:-iC0$000 · 
t eontador . . . . • .. . . . .. . . • .. . . .. .. . .. 6 :60l1tOOO 
i thesoureiro (in~lusive 500$ 

para quebras) . . . . . . . • . . . . ........ . 
2 chefe~ tie see(ão a .... .. . 
3 primeiros ~officiaes a. • ..•. 
9 segundos officiaes a ... . . . 

6 :OOCSOOtl 
5:000$000 
4:0001000' 

f f iei do thesoureiro (inclu-
sive 100$ para quebras)· ..•.... ··· :· ,· 

0:000,000 
12:000,000 
! 5::0001000 
36:000$000 

3:600$000 
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i porteiro .......... . . ... • 
i ajudante do porteiro .. . ... , 

10 amanucnses a. . ... .... . . . 
20 auxiliares- a . . ..... .. . . . . 

5 praticantes a . . ........ . 
9 carteiros de primeira clas-

se a . . . ........ . .. . .. . . 
iO carteiros de ;:;eb'1.1Dda classe 

a ........ , " .... , . .. ..... . . 
1 continuo . . . ... .. . ... . . . 
6 :;el.'ventes de p r i m e i r a 

<:las.se a . . . - - •.. . ..• .. -
6 serventes de segunda clas-

se, diaria de . ........ .. . 

87 Somma . . .. . . 

n 

.... . .. ··-·· .. , 
3 :40(}$000 
2:000$000 
1.:800$000 

3:000$000 

2 :200$000 

1 :800$000 

4;$000 

365 

3:400$000 
2:4004000 

3-4:000$000 
40:000$000 

9:000$000 

27:000$000 

%2:000MOO 
1:~00$000 

10:8000$000 

8:784$000 

246:784,000 

Al>:MINlE?'l"l'u'oÇÃd DOS coruu:ros IM PAltAJinA 

i administrador . - ... ' - . .. . . .•. -· ... • . a :4{)0~00 
1 contador . . . . . . . . . . . . .. . . . ... ,. • ... ... 6 :500fl000 
1. theaoureiro (inclu~ive 1500$ 

para quebrai) . . . . . • . . . . ....•.... 
2 chefes d~ secc~o a ....... . 
3 prímeiroli officiaes a ..•. ... 
5 segundos officiaes a . . .• . • 
1 fiel de theeoureiro (inolu-

~:tJOO~OOO 
~: OO<l$000. 
4:QOOf000 

sive 100$ para quebra!) . ... .. . .. . 
i porteiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
1: ajudanle do · porteiro .... .. · . •....•..•.. 

3 :400.000 
2:000$000 
1 :800$000 

8 amanu~nses a .... .. . .. . 
U auxiliares a . . .. ..• ~ . • .. 

- 4 prat.icantos a . . . . ..... . 
9 carteiros de primeira eb.•

iie a . • . • • • . . • . . . • . • . . . 3 : 000.000 , 
·14 carteiros . de !!egund!l cl'as-

i e a ..... . ... . .... .. . 2:200$000 
1 c.ontinu o . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . .. . 
3 servente5 de primeira cla.z~ 

se a ................. . 
6 serventes de scgund:\ ci&s-

se, diaria de ......... . uooo 
i5 ., Somma ... .. ..... . ... . 

rn 

6:000$00ü 
12:000$000 
15:0001}000 
20:000$001J 

3:600toef; 
3:40ot000 
2J: .W0$001) 
27:~00$00G 
28:000to0G 

7 :200$0()() 

27:000t()OO 

30:800toOO 
1 :~OtoOO 

5:400$000 

8:784$000 

..tOMI!I:lS'l'CHÇ.:\0 DOS CORREIO;,! !:'13: ALAGOAii 

1 adm i ni~lradot' . . . . . . . . . . . . .... . . 
:1 contador . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ....... _ 

s : -100~000 
6;600toOG 
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· 1 t.liesoui·êiro '(inclusive 600$ 
para quebras) •• ·• •• ••••. 

2 chefes de secção a .••..... 
:! primejros officiaes :1. • • • • • 
4 segundos officiaes a . . ... 
1 fiel de lhesour eiro (inciu-

~ive -100$ para quebras). 
I porteiro . . ............ . 
1. a.iudanlc do •porte iro ..... ·: 

·10 amanucnses a . . . .. .. .. . . 
16 auxiliares a . . ....... . .. . 
i.6 carteii·o~ de primeira clas-

5e a . . . , ... . ...... .. .• 
16 carteiros de segunda clas-

se a . . .... ; .......•.. 
1 continuo . . ... , ........ . 
6 serventes de primeira clas-

~;e a .. ... . . ....... - - ~ . . 
6 sc1·vcnles de segunda clas-

se, diaria de ......... . 

'·-· -· ... ·.-.-.. · 
6:{100$000 
5:000$000 
-í:000$000 

. ..... .......... , 

3:·i00$000 
2 :000$000 

3 :000$000 ' 

2':200$000 

1.:800$000 

4$000 

85 Somma •... . ..... • ...•...• 
IV 

ADMINISTI\AÇ~Q DO 

1 admini~trador . . ••. . .•... 
1 contador .•.... . ..•.•.. . . 
1 tbesoureiro (inclusive 600$ 

"Para quebras) • • ..• 
2 chefes de secção a .... . •.. 
2 ·primeiros officiaes a . • ..• · 
4 segundos officiaes a· . • ... 
1 fiel de thesoureirc (inclu-

sive 100$ para quebras) 
1 porteiro . . . ....... . .... · 
1. ajudante do ·porteiro ...... ,; 

:1. O amanuenses a . . .... . ... . 
20 auxiliares a ...... . .... . . 
8 carteiros de primeira clas-

se a . . . ... . .......... . 
1-í ca:rleü·os de segunda das-

se a . . ...•..... . . .. ... 
i au:tiliar de carteiro . . . ~ . . 
1 continuo . . ....... ~ ..... 
3 serventes de primeira clas-

se a . • . ..... . .... . ... . 
6 serventes de scgunàa cias

sc, diaria de •.•. .. .... 

ESPIR!TC SANTO 

.... · ~ ~ .. ~· .. 
··6 to·oô$ooo 
5:000$000 
4:000$000 

...... . .. •.• .} 

3:400$000 
2:000$000 

3:000$000 

2 :200$000 

1:800$000 

. . 4$000 

í7 ~Oil.Wla •• •...... -... . _ . ... _·:·~· .••. 

6 000$000 
12 000$000 
10 000$000 
16 000$000 

3:600$000 
3:400$000 
2:4<)0$000 

34 :000$000 
.. 32: 000$000 

48:000$000 

35 :200$00';) 
1:800${)00 

1{):800$000 

8:784$000 

238:984$000 

8:400$000 
6 :600$000 

6:000-000' 
12:000$000 
10 :000$000 
1.6:000$000 

3:600$000 
3:400$000 
2:4:00$000 

34:000$000 
40:000$000 

24:000$000 

30 :80.0${)00 
f :tS00$000 
1:800$000 

5:400$000 

8 :784.$000 

2U:984$000 
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v 
AD:MINISTÚ•Ç,\0' DCS COH!\EIOS DE 5.:\r-''l'A CATHAR!NA 

1 administrador • • • • . . • • • • . . . . . . • . 8 :-í00$000 
i contador • . . . . . . . • • . . . .. . . . .. .. . .. . . 6:600$000 
1 thesoureiro (inclusive 600$ 

para quebras) . . .. . . . • . . .. ........ . 
2 chefes de SCCI}ãiJ ~ •• •••• • • 
~~ priuwi ;·o,; offi c.iucs a • • . .. . 
6 segundos officiaes a ... . _. 

. 1 fi~l de t hesour eiro (inclu-

6:000$000 
' ::i :OU0$000 
·4 :000$000 

s ive 100$ para quebras)' • • .• .. .. . · ' 
1 porteirG . . . . . . . . . . . . . • . .·,· . . ... . •. 
1 ujuctant.e do 'Porteiro ... . . . : . . .. ... . . . . 
9 amanucnscs a·. .. ... . .... .. 3 :-iUOM úU 

i2 s,uxiliares a . ... .... ... .. 2 :000$000 
8 carteiros de primeira clas-

~n a . . . . . . .. . . .. .. . .. . ~ .. : 000$000 
·10 carteiros de segunda clas-

se a ...... .. ... . . 
1 auxiliares de carf.eíro a~ .. 

~ :200$()00 
1:800$000 

1 continuo . . • . . . • • . • . . . . • . ...•...... 
3 serventes de primeira clas-

se a . . . ...••... . .._ . ...• 
õ serventes de segunda elas~ 

se,_ diaria de •••••••••• 

:1.:800$000 

'4$000 

l:\omma •••• _. •. -..... . ·• •.•- •. •: 
'l'ABELLA D 

Administrações de te~ceira classe 

I 

6:000$000 
12;000$000 
15:000$0UU 

24:000$.000 . 

3:600$000 
3 :40'0$000 
2' :400$000 

:30: ti00$(100 
24:000$000 

:::-i:000$000 

~:."!:000$000 
7:200$000 
1:800$000 

5:4.00$000 

8:784$000 

205 :18%$00,Q 

Ao.Ml'NIS',l'RAÇ.\0 DOS CORREIOS DE SERGIPE 

1 administrador ••.... . ....... 
i .contador .. • • .. •. .. ... . ... 
t thesour-eiro (inclusive -íOOS 

para quebras) . .. ... . . . 
2 ~hefes de seccão a .•.•..... 
3 officiaes a .............. . .... . 
2 fieis do thesoureiro (inclu-

sive 10.0$. para que-
bras) a ............ . . 

1 :porteiro ...•.... -. . . ..... . .- . 
4 a-manuenses a ......•........ 
8 auxiliares a .... . ........... . 
8 carteiros de primeh·a classe a 

12 carteiros de segunda classe a 
3 auxjliares do car teiro a .. 
.i continuo: ~_,_ •....•.•. _. _._ .. · .- .. ... 

... . ····· ..... . .... ... •.• . 

5:\J00$000 
:'~ :~00$000 

~l':i00$000 
...... . ....... 
3 :'Ooo'$000 
2:01)0~000 
2 : -i.00$000 
~ :000$000 
:1. :SOO$úOO ..... • ... . _ .... •·. 

7:200$000 
6:000$00(} 

5:000$000 
10;000$000 
12 :000$00{) 

G:.ZÓ0$:000 
3:000$.000 

j2:01}0$000 
16:000$000 
i9:200$000 
~-í :000$000 
. 5 : -100$.10(}. 

1_:S00$0PQ 
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. 36S 

3 serventes de primeira clas-
se a.......... ....... . ..... i :620$000 

6 :-scl'vcutes de segunda classe, 
d~iaria de........ ...... ~$000 

56 Somma ... . ·- •.... ; ··~ ........ - ~- .-· 

II 

.. ! :Sõ0$000 

8~784$000 

:l.U :H.i$000 

AD:I\UNISTR..o\Ç.Í~O DOS COI'U\EIOS DE RIBElll..~o· PltE'J'O 

_(Estado de $,. _l)aulo), 
i administrador . .. ..... _ ..... . 
1 contador ...••... _ ... . . . -
1 thesoure.il'o (inclusive 403$ 

para quebras) . . ... . .... . 
2 chefes de secção a . ........ .. . 
3 officiaes a .......... . ........ ··-· 
2 fi eis do t he;ooureiro (inclu-

.sive 1010$ para que-
br:;.s) a .. ..• .......... .. 

t porteiro .......... .. .. ... ·- ..• ·· 
4 a.mmuenses a ........ . ........ . 

12 auxillarei; a • -. . .... . .. . 
5 carteiros de primeira classe a 

.1 O carteiro i de e&gunda cltl.iSe a. 
1 continuo .. ·- ....... .... ... .. . 
2 s;anrentel!. de primeira clas-

se a.- ...... . . . . . ·- ... . . 
4 serventes d6 .tegunda <>lasse, • · 

diaria de - · ·- •.•.•... ·-

49 Somma • •..... • • 

m 

.. ............ • .•·• 

'"5;)õóiõõõ 
'•:OOOfiiOOO 

3:100$00{) 

3:000,000 
.2 :000~00 
2: ~CiiJtlOOO 
z:oooeooo 

1:6.20$000 

4$000 . 

7:200$00'0 
6:000$000 

5:000$000 
11) :000$000 
1.2:000~00 

6:200~0 
3:000iOOO 

12:W0$000 
2·l :000$000 
!2:~00$000 
20 :00\!+11000 

i:i00$000 

5 :856$QOO 

128 :296$000 

.ADMlN!S'l'R.AÇÂ.O DOS COMii:IOS OE U'Bwv.BA 

(E$t<Ui<> de Miruu thrMI); 

i admínii trador ••.. • ........ 
1 contador ...... .. ..•... . . · • .•.. 
:1 lhe.iOUTeiro (inclusive ~00~ 

para qUebras) . .. . . ... . 
2 c-hef es de sec<;.io a ..... ... . .. 
3 officiaes a . ... .... . ........... . 
2 fieis do thesoureiro (inclu

sive 100$ para que-
bl'as) a ..... . .. ..... .. 

i. 1)orl-eiro . .. .. ... .. ..... . .... . 
5 amanu~n:;es a ..... . ...... . 

i O a.u.""iliares a . .. . .. . . . . , . .. . 
:1 carteir:os de pl·ilneh·a olt~sse a. 
G cal'teil·c:. de segunda clat3Se <1-

-· - -. .... - ~ -.-

&:too~uoo 

3:000:SOOO 
2:0\l0$000 
~: 400'$001) 

. 2:000$000 

7:20D$000 
6 :OOOt;OOQ 

~ :00()$000 
10:0008000 
12:000$000 

6 :200$.000 
3:oooeooo 

15:000$000 
20:001>$000 
7:~00$000 

12 :000$00Q 
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5 au.."{iliares .(la carlciro a • • .. 
1 continuo ......... ........ ·. 

:l:S00$000 

2 ~·?rventcs de l}rimeira elas-
f'€' a •..... . ....... . ... 

~ sc:·-.-.~r.tcs de segu11da c!assc, 
diaria de . .......... . 

i :620$0tl0 

Somn1a ........... . 

TABELLA E 
Administrações de quarta classe 

I 

!) ;1)00~000 
1 : 800$\J()Q 

3:2í.0$001) 

q :3928000 

122:032$000 

ADMINJSTRA(;:.~O DOS CORREIOS DE PI,\UHY ... 

Pessoal proposto:. 
1 administrador . • . . . . . .. . . ..... . 
i contador . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
i thesoureir:o (inclusive 400$ 

para quebras) . . .. . . . .. ........ 
2 chefes de secção . . ..... . 
3 officiaes a . . . ... .. . .. . . 
1 fiet àe thesoureiro (inclu-

4 : 200a,"'QO 
3:600$000 

sive 100$ para quebras) ..... .. . . . 
1 porteiro . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
5 amanuenses a . . . .. .... .. 

1 O auxiliares a . . ......... . 
-1 pt'aticantes a. . ........ . 
-4 carteiros de 1• classe a ... . 
6 carteiros de 2.• classe a ... . 
4 auxiliares de carteiro a .. . . 

3 :00(}$000 
2:000$0(}0 
i :800$000 
2:400$000 . 
2:000$00(} 
:1:800$000 

:!. continuo . . . . . . . . . . . . . . ... ...• 
2 serventes de i • classe a. . . i :•620$0ÔÔ 
4 serventes de 2a clasae, dia-

ria dê • . . . . . • . • • . . ~$00(} 
50 Somma . . , , . , ........ . . , . . . 
50 Somma . • f' t , • I • • • • • 

n 

6:600$00'0 
5:600$000 

/l :800'$000 
8:4008000 

10:800$000 

2:900$000 
2:400$00(; 

!5:000$000 
20 :0CP0$000 

7:2(}()$000 
9:600$0100 

12:000$000 
7 : 200$0()0 
i : 8010$000 . 
3:240$000 

5:85660010 
12s :a96eooo 
123·:39'6$000 

.'I.D:O.ll!\ISTfiAÇ'~:iO DOS C01\!1EJOS DO !110 GR.ANlll:: DO ::-!OII.'fl~ 

1 administrador . . . . . . .. 
~ contador . . .•......... 
1 thesoureiro (inclusive 400$ 

para quebras) . . ..... 
2 chefes de secção . . .....• 
3 ofiiciaes a . . ....... . .. . 
1 fiel de thesoureiro (inclu-

sive 100$ .para quebras) 
1 porteiro . . • . .... . ... . 

C.- \ol. ~J. 

.. .. ....... 

!! :200$0'00 
3:600$000 

6:600$000 
5 :ô00!-~000 

-'l:S00$000 
8:400$000 

10:800$()00 

2:000$000 
2:/o~.00$000 

u 
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6 amanuenses a . . . . .... . 
12 auxiliarea a . . ........ -

-1 praticantes a . . . . ..... . 
G carteiros de 1• classe a ... . 

12 carteiros de 2• classe a ... . 
i continuo . . . . . . . . .... . 
2 serYen tes de 1 • classe a .. . 
5 sen·entes de 24 classe, dia-

ria de . . ..... . -. 

5R -Som ma . . • . . _. ... .... . 

\ m 

3:000$000 
2:000$000 
i :8001$00() 
2:400$000 

-· 2 :{)1(}0$000 

· i ·=~2osoóó 
4$00(} 

- ,." • a" • • • • • 

18:000$000 
2<1: 0()()$000 
7:200~00~ 

H : -ír;{}$000 
24:000$000 

i :S00.$000 
3:240$000 

7:320$000 

1-H : -160$000 

AOl\f!NISTRAÇÁO DQS CORR:EIOS DE .JOAZEIRD 

(Estado dn. Bahia) 
1 administrador . . •...... 
1 contador .... . ......... . 
f thesoureiro (inci'usive 400$ 

para ·quehras) . . . .... . . 
3 chefes dé secção a . . .... . 
3 officiaes a . . · ....... . . . . 
1 fiel de thesoureiro (inclu-

s!ve 100$ para quebras) .. 
1. 'porteiro . . .• ............ 
3 amanuenses a . . ....... . 
8 auXiliares a . . .........• 
i carteiro de 1" classe . a .... 
1 carteiro de 2" classe .a •..• 
3 estafetas a . . ... . ... ... . 
2 serventes· de i~ cla.'3se a •. . 
2 serventes de 2~ clas.se, dia-

ria. de ....... ... ..... · .. 

30 Somma ...•.• ~ •.•. 

IV 

' .. -......... ~ . 
.............. 
. .... .. ...... 
4:200$00U 
3 :600$000 

...... ~ .... 
.... . .. .... ... 

3:000$000 
2:000$000 ..... ~ .. .. ... 

.. ...... .. . .. 
1:4-400000' 
1:620$-000 

4$000 

6:6'00$000 
5:600$000 

4:800$000 
8:400$000 

:tO :S00$000 

2 :900$000 
2 :4'0Q$<lúU 
9:0'()0$000 

iô: 000$000 
2:400$000 
2:000$000 
4 :32(}$000 
3:240~0'00 

2:92S$000 

81 :388$000 

ADM~ISTRACÃO' DOS CORREIOS, DE BOTUCNl'Ú 

(Estado de S. Paulo) 
i administrador . . •. . .. · .• 
i contador . . .. .. ..... . . . . 
i tbesoureiro (incllusive 4-00$ 

para quebras) . . . .. . .. . 
2 chefes de secção a ...... . 
3 officiaes a . . ....... : . . . 
1 fiel de f.hesoureiro (inclu
. sive 1 00'$ para quebras) .. 
i porteiro . . ............ . 
3 amanuenses a . . ...•.... 
8 auxiliares a . . ........ " . 

a o. a. • • •, .. • • • 

....... .. ... 
4:200'$000 
3:600$000 

3:000$0GO' 
2:000$000 

6:600$000 
5 : 600${)1)0 

4:800$00<1 
8:400$000 

i O:S0<0$'{)()0 

2 900$000 
2 4•01()$000 
9 000$000 

i6 000$000 
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2 carteiros de i~ classe a .. .. ' 
4 carteiros de 2" classe a ... . 
2 servente:> de 1. • classe a .. . 
il serventes de 2• classe, dia-

ria de . . . . . ..... ... . 
' 

32 Somma .. . . . .... . 

v 

2 :40'0$000 
2:000$000 
1:620$'000 

4$000 

371 

4 :800$.000 
S :OOOSOM 
3 :240$0'00 

4:392$000 

00':932$000 

AD:Mli'IISTR.,\ÇÃO DOS CORREtOS llE MATTO GROSSO 

1 administrador- . . . . . . . .... . • . . . .. • . . . . ô :6u0$000 
1 contador ............ . .... ' . .. . . . . . . . 5 :600$000 
·1 th esouceü-o ( inclusive 400* 

· para}tuel?_ras).... ... .. . ... . .... . 
2 c·hefes de secç.ao a... . . .... 4.:200$000 
3 offici.aes a .. . .. .. .. .. .. .. .. 3:600$000 
1 fiel do tbesoureiro (indu-

sive !00$ para. quo-
bras) .. . . . ...... .. ........ .. ..... . 

1 ·porteiro .... . ........... · .. . 
5 amanuenses a .............. . 

iO a.uxiliares a .... . ....... . . . . 
3 c.artniros de p r imeira classe a 
O carteiros ele segunda classe a 

'3:óóà$õõõ 
2:000$000 
2 :400$001)· 
2 :000$000 

1 auxili ar de carteiro. . . . . . . . . . ... .. . . 
i ~ontinuo . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .... . 
2 serventes de primeira clas-

se a ... . . . . ... . . . 
3 (:lerve·!l :es de se:;.::16:.1 clas~c, 

diaria de ......•..•.. 

41 l Somma ....... . .. . . 

VI 

!:620~000 

~000 

4:800$00) 
8:-i00$000 

10:SOO$ü00 

2:900$000 
2:!!00$000 

15:000$1)00 
20:000$000 
7:200$1'100 

12:000$000 
1. :~0$000 
i:SOO$\lOO 

:1 :240$000 

4 :392&100{) 

106:932SOOO 

ADMlNLS'l'RAç..:q:o DOS C.:ORRElOS DE SANTA MARIA DA BOCCA DO 
MONTE 

(Estado do Rio Grande do Sul) 
1 administrador . . . • . . . . . 
1 contador . • ............ . 
i thesoureiro (inclrusive 400'$ 

· para quebras) . . . . . ... . 
Z chefes de ·secção a . . ... . . 
3 officiaes a . . . . .. .... . . . 
i fiel de thesoureiro (inclu
. sive 10~ para quebras) .. 
i porteiro . . ............ . 
7 amanuenses a . .. . . . ... . 
8 auxiliares a . . . , ... . . . . . 
5 carteiros de 1• classe a •. . 

............. 
4:200$000 
~:5008000 

. . .... .. .... . 
3:000-$000 
2 :000$000 
2:400$00'0 

6:!100$000 
5:600$000 

4.:800$000 
8:4.00$000 

f O :S00$000 

2 : 900$000 
2:400$000 

21:000$000 
16:000$000 
12:000$000 
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5 carteiTos ele 2" classe a ... . 
3 estafetas a . . ........ . . . 
i continuo. . . • ..... . ..•.. 
2 serventes de ia classe a ... 
4 serventes de 2- classe, . dia-

ria de . . .. . ....... . . . 

45 Somma ........•.. 

VII 

2:000$000 
i :440$000' 

1.:620$1000 

4$(/{)() 

1'01:000$000 
4:320$'000 
1:800$000 
3 :24Ü'$0G(I 

5 :856$0UO 

115:716~ 

AD~INISTRAÇÃO DOS CORR"S:lOS DE CORUMBÁ 

(Estado de Matto Gros&O) 

1 administrador . . ..... . . 
f contador . . •..... . ••.... 
1 tllesoureiro {inclusive 400$ 

para quebras) . . . ..... . 
2 chefes de seccão a ...... . 
3 officiaes a . . .......... . 
1 fiel de thesoureiro (inclu-

sive iOO'$ para quebras) .. 
i porteiro . . ............ . 
3 amanuenses a . . ..... , .. . 
S au.xiliares a . . ......... . 
2 carteiros de · 1" classe a ... . 
4 carteiros de 2• classe a ... . 
3 serventes de 1 ~ classe a .. . 
3 serventes de 2- classe, dia-

ria de .. . ....... .. .... . 

33 Somma ....... . 

VIII 

4 ......... .. 

/1 :200$0'o0 
·3 :600$000 

3:000$000' 
2:0'00$000 
2 : 4()()$000 
2 :OOQ.$000 
1:620$000 

4$000 

• .IJ>MINIS'l'I\.~ÇÃO DOS COJU\ElOS DE GOYAZ 

1 administrador . . • . • . . . . .•....•.. 
1 contador . . . . . . . . . . . . . . ........ . 
1 thesoureiro (inclusive tiOO$ 

para quebras; . ... . . . . ........ . 
.3 chcf c!> de secr,:ã.o . . ... . . . 
3 officiae:; a . . .......... . 
1 fiel d(! ttwsomeim ( in:.:lu.'ii -

·l: 200$000 
3:600$000 

Y(: 100:} r:ll:':l. qurllJl'a:)) .........• 
i portairo . . . . . . . . . . . . . . ........ . . 
5 amanuenses a . . ....... . 

10 auiiliares. a . . .. . ... .. . 
5 carteiros de ia classe a ... . 
8 carteiros de :;• classe, a .. . 

3 :ÜI00$00\) 
2:000$000 
2 :400$000 
2:000$000 

i continuo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
_2 f.ervent.es de i" classe a... 1 :'620~000 

6:00.0$000 
5:60()1$000 

4:800$000 
8 : ~00$'0(}0 

. i O :800$000 

2:9005000 
2 :400$000 
9:000$000 

16:000$000 
4:80'0$000 
8 :00(}$000 
4:86'()$0(}0 

4:392$000 

88:552$000 

6:600$000 
5: 6001$00() 

:1 :80.0$000 
8 :400~01}{) , 

:!.O:S00$0'00 

:!:aoo!Boou 
~:400$000 

f5:G00$000 
20:000$0100 
13:000$000 
16:000$000 

-L:S00$000 
3;::"?.t()~000 
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3 serventes de 2• classe, d ia-
ria de .... . .. . . 

•Ú Somma .•.. .. .. ... 6 ... .. . . . ... ........ ' 

IX 

:rl3 

'l :39Z-!)(J('{J 

113:932$000 

ADMINISTRAÇÃO DOS CORREIOS DE DL\MANTINA 

(Estado d e Mint;lS Geraes) 
1 administrador . . . . . . . . . ........ . 
1 contador . . . . . . . . . . . . . . .....•. . . 
f thesoureiro (inclusive 400$ 

para quebras) . . . . . . . . ........ . 
2 cb efes de secc;;ão . . . . . . . . 4 :200$'0'00 
3 o!liciaes a . . . . . . . . . . . . . 3:600$000 
i fiel de · thesoureiro (inclu-

sive 100$ para quebras) ...... .. . . 
i porteiro . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . 

- 4 amanuenses a . • . ...... . 
1 O auxiliares a . . . ..... .. . 
2 carteiros de 1 ~ c 1 asse a . . . . 
3 carteiros de 2• classe a .. . • 
3 auxiliares de carteiro a . . 
2 serventes de 1• classe a ... 
2 serventes de 2" classe. dia-

ria de • . . . . ." .. .. . 
' 

3 :OOilSOOO · 
2:0008000 
2 ; /l()"()$000 
2:000$000 
1 :800$000" 
1 :620$000 

4$000 

36 Somma •••..•••.•.•••.•..• ••. .. ••. 
X 

AD:MINISTRAÇÃO DOS CORREIOS DE THEOPHILO 

(Estado de Minas Geraes) 
i '' administrador . · . . • . . . . . . . . . · . .. . . . 
i contador . . ...• .... .... , . . ....... . 
1 thesourf'iro (inclUsive 400$ 

para quebras) . . . . . . . . . . .. .... .. . 
2 chefes de secção a . • • . . . . 11 :200$000 
3 officiaes a . . . . . . . • . . . . . :l :600$000 
1 fiel de thesoureiro (inclu-

sive 100.$ para quebras).. . .... .. .. . 
1. po.rteiro . . .. . . . . . . . . . . . . .... ... . . 
3 amanuenses a • • • • • • • • . • 3 :(){lO$OOa 
8 attxiliarc.s a . . . . . . . . . . . . 2 :000$000 
1 earteiro d~ i • clnssc a. . . . . . ... . . .. . . 
1 cnrteiro clr~ 2• cbassc a. . • . . ... •.•..• 
2 estafetas a . . . . . . . . . . . . . 1 :H0$000 

· 2 servent.P.s de f • classe n. . • 1 :620$'000 
2 serventes de 2• classe, dia-

ria de . ... . . .. . .. . .. . .. 4$000 

29 Somma •• ~- • •• . •• • 

6:600$000 
5:60001000 ' 

/~ :8~000 
8:400$000 

iO :SOO-$ütl0 

2:9'()0$000 
2:400$000 

i 2 :000$000 
20 :000$000. 

4:800$000 
6:0001$000 
5 : -'100$000 
3:240$00() 

2:928$000 

95:868$00() 

OTl'ONI 

6:00()$000 
5:600$000 

4:800$00-Q. 
8:400$000 

10:800$000 

2 :900'$000 
2 :'100$000 
9:000~0{)-0 

16:000$000 
2:400$000 
2:000$000 
2:880$000 
3:2!L0$000 

2:928$00'0 

79":948$000 
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:\::X~.\liS )).\ C..\:.\L\IL'I. 

,\D)..Ill:'ISTR..!\ÇÃ-0 DOS CORREWS DE CAMPANI:L ... 

(Estado de Mioos Gerae1) 

J administrador . . . . ... . 
1 conta<ior . . .......... . 
1 thesoureiro· (inclusive .1.00$ 

para quebras) . . .... . 
2 chefes de secção . . ..... . 
3 officiaes a . . .......... . 
1 fiel de thesoureiro (inciu-

sive 100-$ rpara quebras) 
1 porteiro . . . . ........ . 
5 arnanuenses a . . ....... . 

i O auxiliares a . . ........ . 
3 praticantes a . . ......... . 
4 carteiros de 1 • classe a .. . 
6 carteiros de 2u classe a ... . 
2 serventes de i"· classe a .. . 
J serventes de 2• classe, dia-

ria de . . . · ....... . 

43 Somma. -•. 

'l :200${}00 
3:600$000 

3; 000$000 
2:000$000 
1 :S00$000 
2: !l00$00{) 
2:000$000 
1 :620$000 

-'i.SOOO 

TA:BELLA F 
.AGENCIAS ESPECIAES 

NO Rro DE jANEIRO 

CAMPOS 

1 agente. . . .......... . 
1 ajudante . . .......... . 
1 tltcsoureiro (inclusive 400$ 

pnra quebras) ........ . 
i fiel do thesoureiro (inclu

sJve fOO$ para quebras). 
2 nmanucnses a ............ . 
7 auxílínt•cs a . . ......... . 

10 carteiros a • . ......... . 
15 auxiliares de carteiro a .. . 
3 serventes, diaria de ....... . 

3:600$000 
2:4(}()$000 
2:400$000 
1:800$000 

4$500 

Somma ..•.•••.•.....•.•...•.•.. 

'PETROPOLIS 

1 agente ............... . 
i ajudante . . . . ........ . 
1 thcsourciro (inclusive 400$ 

para quebras) ........ . 

6;600$(}010 
5 ;60.0~000 

4 :80{}$000 
8: !>00$0 QiQ 

10:S00:$000 

2:900$000 
2:400$000 

15:000$000 
20:00'0$01()0 

5:1!00$1)00 
9:600$000 

12:000$000 
3:2/tü$000 

4 :392~{)00 

iH :j32$000 

6:600$ÔOO 
5:000$000 

5:400$000 

3:600$000 
7:200$000 

f6:800$000 
24:000$000 
27:000$000 
4:941$000 

100:541$000 

6:600$000 
5:000$000 

5:400$000 
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1 fiBl de the.soureiro (inclu
sive i00!5 para quebras). 

1 amanuense . . ......... . 
4 auxiliares a . . ......... . 

18 carteiros a . . .......... . 
9 auxiliares de carteiro a .. . 
3. serventes, diaria de ...... . 

2:400$000 
2:400$000 
1:800$000 

4-$500 

Somma ..............•......... 

EM MlNAS GERA.ES 

JUIZ DE FÓRA 

1 agente-. . . • ........... . 
1 njudante . . . . ........ . 
i thesoureiro (inc-lusive 400$ 

par:;:. quebras) ........ . 
1 fiel ào thesourciro (inclu-

sive 100$ para quebras). 
2 :1manuenses a ............ . 
3 auxiliares a . . ......... . 
3 praticantes a . . ....... . 
5 carteiros de 1" classe a .. . 
5 carteiros de 2" classe a .. . 
3 estafetas a . . .......... ' . 
3 serventes, diaria de ...... . 

.... -..... . 

3:600$000 
2:400$000 
1:800$000 
3:400$000 
2:800$000 
1:440$000 

!1$500 

Sotnma ....................... . 

NO RIO GI\ANDE DO SUL 

Pii:U>T.AS 

1 agente • . . . .......... . 
1 ajudante . . ........... . 
1 thesourcii·o (inclusive. 400$ 

para quebras) ....... . . 
:1 fiel do thesQureiro (inclu

sive 1 00$ para quebras) . 
2 amanuenses a .. · ...•.... 
8 a\L~Hiares a . . ......... . 

16 carteiros a . . ......... . 
3 serventes, diaria de •...... 

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

............. 
3:600$000 
2:400$000 
2:400$000 

4$500 

Somma ............ .- ..........• 
R:LO GRA..''l'DE 

1 agente . . . . .......... . 
1 ajudante . . ....... _ ... . 
1 thesoureiro (inclusivt.. 400$ 

para quebras) ........ . 
1 fiel do thesoureiro (1nclu

!live 100$ ·para quebras). 

3:600$000 
3:600$000 
9:600$000 

43:200$000 
16:200$000 
4:94.1$00.0 

98:141$000 

6:600$000 
5:000$000 

5:400$000 

3:6008000 
7:200$000 
7:200$000 
5:400$000 

17:000$000 
1.4:000$000 

4:320$000 
4:941$000 

80:661$000 

7:000$000 
5:000$000 

5:400$000 

3:600$000 
7:200$000 

19:200$000 
38:400$000 
4:941$000 

90:741$000 

7:000$000 
5:000$000 

5:400$000 

3:600$000 
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2 amanncnses a . . ....... . 
6 auxiliares a . . ........ . 

1 O carteiros a . . .......... . 
3 serventes, dia ria de ....•.. 

3:600$000 
2:tí00$000 
.2:400$000 

4$500 

::=ornma ....................... . 

TAEELLA G 
AGENTES E~mARCADOS 

;>i,\ DlRECTORlA CERAL 

1 O agentes embarcados ::t ••••• 

NO AMAZONAS 

~O agentes embarcados :r ..... . 
'NO PIAURX 

8 agentes embarr.ados a ..... . 

Somma ........... . 

4:000$000 

.'J.:000$000 

3:000$000 

Pessoal das agencias 

7:200$000 
14:400$000 
24:000$000 
4:941$000 

71:541$000 

40:0008000 

so :oooso·oo 

24:000$000 

:1H:000$000 

AGENCIAS StTBORDINADA.S A' ADMINfSTRAÇÃO DE 

. S. PAUI.O 
Agencias de 1 a classe: 
·"-1'-U'.\RO E ARARAQUAP.A 

2 auxiliares, sendo um parn 
cada ag~ncia a ....... . 

8 carteiros, sendo quatro para 
ca'lla agencia a ....•.•. 

2 ~stafetas, sendo um para 
cada agencia a ....... . 

2 serventea, sendo um para 
cada agencia, dia ria de. 

BMZ 
) 

2 s~rvente:;, diaria de . ..... . 

C.o\.MPINAS 

H auxiliares a ............. .. 
f 7 ·ca.rtlüro~ a ............... . 

6 auxiliarrs c! e carteiro a .. . 
1 estafeta. . . . ........... · 
3 .serventes. diaria de ....... . 

·CAMPl:-:AS (E~TAÇÃO) E J,lJ7. 
2 ~erventes. -aendo um para 

cada agencia, diaria de 

2:600$000 5:200$000 

~:400$001} 19:200$000 

1 :!t40$000 !?:880$000 

/l$000 2:928$000 

fi$00(} 2:928$000 

2:600$'()00 28:600$0{)0 
2:400$00(} .'tO :BOOSOOO 
1:800$000 10:800$000 

.......... i :1.40$000 
.'J.SOOO 4:392$000 

4$000 2:928$000 
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rrú 
3 .car teiros a ... ... . . .. .... . 
1 e~lafet.a. . .. ....... . .... . 
i servcnt~, ;J iaria de ... . . . . . 

I.lME!R.\ 

3 carteiros a ............. . . . 
1 !'\ervenle, diaria de .. ..... . 

GUAMTlNGUET,\ 

1 praticanlr . . .. . ........ . 
:l cartl:il·os a ..... . .... .... . . 
1 t?>stareta. . .... . .. . ..... . 
i. sen·pnle, {}ia ria de ..... . . . 

.TAHÚ E JUNOTAHY 

2:400$000• 

•í$000 

z : ,i00$000 
4$000 

2 :400$000 

4$000 

2 auxiliares, .sendo um !Para 
cada agen.t.e a . . • . • . . . . 2 : ~00$000 

8 -carteiros, sendo quatro para 
c.ada agencia a. . . . . . . . 2:400$000 

2 estafetas, :sendo um para 
cada agencia a . . ... ... 1:440$000 

2 serventes, sendo um r-ara 
cada agenc-ia, diaria de 4$00'0 

aJo ei:.Ano, s . c.~nLos :e: 
SOROCABA 

3 p!·at.icantes, sendo um para 
caáa agencia a .. .... , . . 

12 c:1rteiros, sendo quatro pâra. 
cada agencia a .. .... . . 

3 estafe. ta~. senéo um para 
cada agencia a ... .. .. . 

3 &erventes, sendo um para 
cada agencia, diaría de 

TAUBATJ§ 

1 praticante . . . . .... . •. ... 
4 carteir o.!i a ... ... ..... ... . 
2 estafetas a ...... .. ...... . 
·f ~crvf'nte, diar ia de ....... . 

Pli1.\CTrAl'IA 

1 r.uxil ia r ...... . ........ .. 
·J pl'aLicante . . .•. ..• . . . • .. 
5 ~arteiros a ... ... ... . .. .. . 
1 estaret.a . ....... ... ... .. 
1 servente, diaria àe .... .. •. 

1 :800$000 

2:400$000 

l :440$000 

-1$000 

.. .. .. .. .. 
2:400$000 
1:440$000 

·i$000 

........... 

..... ... .. 
2 :·l00$000 

............. 
4$000 

7 :200$000 
1 :4408000 
1 : !16fl$000 

7:200$000 
1.:4648üOQ 

1:800$000 
7 :200$000 
1 :4/l0$000 
1 ; .164$000 

5 :200$000 

19:200$000 

2:880$000 

:?:9.28$000 

5 :400$000 

28:800$()'{)() 

4 :320$00{) 

4:392$000 

1:800$000 
9 :600$000 
2 :880$000 
:1:la64SOOO 

2 :GOOSOOO 
1:800$000 

12:000~000 
i :440$00G 
1:464$000 
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378 
' 

Agene>ias de 2' classe: 
APPAREC!DA DO NORTI!: 

1 carteiro . . ... . .. .. ... . 

AnAl lAS 

1 au..xiliar de carteiro ...... . 

BEBEDOURO 

1 auxiliar de carteiro ...... . 

BAURÚ 

4 estafetas a .... .. . ....... . 
1 servente, diaria <:!e .. ..... . 

Dl\AGANÇA, OESCAT.VADO, ESPI
RlTO SANTO DC PINHAL, 
I'rAPETlNINGA, J.OP.ENA, l?I
~\SSUNUNGA E S. MA:SOEL 
DO PAB:\lSO 

7 auxiliares de .c.arteiro, sendo 
um parn. cada agencia 
a .. . ........ . 

7 estafetas. sendo um para 
:~ada ·agencia, a ....... . 

C,\c,APAVA, ITAPIR.A, .TABOTI
C .. \IHL, St\:!1\T.\ RITA DE 
PA~SA OOA'frlO. P!NDA~XO

NHA~GABA E S. JI)ÁO DA 
Bô:\ \'1ST ... 

12 estafetas. 5'endo dous para 
caéa agencia,· a ..... .. . 

TIETÊ 
i au-s:iliar de carteiro. . . . . .. . 
1 esoo.feta ......• •••• • .• •.. 

1 :.H0$000 
4$000 . 

1:800$000 

1:440$000 

i :H0$000 

JACAREHY 

2 auxiliares de carteiro a. . . . 1 :800$000 
1 servente, diaria de. . . . . . . . 4$000 

2:400$000 

i:S.00$000 

:1::800$000 

5:760$000 
1: 464.$000 

12 :600$000 

10:080$000 

17:280$000 

1:8100$000 
i. :440$00<> 

3:000$000 
1: 464.$000 

PALMEII\AS (SA.1'lTA CRUz DAS) E TATUHY 

2 aw:dliares d<l carteiro sendo . 
um para C(.!da. agencia a i :800$000 

MOGY-MIP.IM 
1. auxiliar de carteiro. . . . . . .. • ....... . 
2 estafe~as a. . . . .. • . . . . . .. . 1: 440$000 
1 servente, diaria de. . . . . . . . .í.$000 

3 : 500~JÕO 

1:800$000 
2::8'80$000 
1:464.$(}():0 
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S: JOS~ DOS CAMPóS 

2 estaf~t.as á .. , .......... , . 1 :!1·W$OOO 2:S·80$000 

. . TAQUARETINGA 
·t es!Ja.:feta . . . . .. .. . . . .. .. .. .. .. · ...... 

Agencias de 3• classe: 
i :U0$000 

AGUDOS 
i esWeta ... · .......... , . . . . ........ . 1 :440$00·0 

MOGY DAS CRUzES 

2 estafetas a . ... . . . .- , ...... 1:440$000 2:8'80$000 
P!RAJU' E SANTO AMARo 

4 estai~, sendo d'Ous para 
cada agencia .a . . • • 1 :440$0.00 5 :76{)$000 

:BAHRETOS, ~AlURY, C..~CI:IOElRA, CRti~ElRO (ESTA,Ç' .. ~o). F.<\Xll'M, 
. ITABIRA, LEME, PEDERNE::RAS, .Pll'L:\CAIA, RIBEIRÃO BONITO, RlQ 

PP.E'l'O, SANTA cmuz DO RIO P.<\ROO, S. ROQUE, S OROC.<\.13:'.., VII,.L ... 
AMERIC.'\N.A, S. VICENTE E ESTAÇÃO INICIAL DA ESTR.">DA DE 
FERRO lNGLEZA. EM SANTOS. 

17 estafetas, sendo u.m para 
c~da ag-encia a ....... . 1.:440$000 24:480$000 

Somma • . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . • . . 371 :o4S-$0(}() 

AaENCL<\.S SUBORDINADAS A; ADMINISTRAr..\.0 DOS COR
REIOS DO AMAZONAS E ACRÊ 

~<\.S"encia de 1" classe : 
SENNA MADl.iREJR.A 

1. auxmar . .... .. ...... ~- . 
1. carteiro .... . .......... . 
1 servente, 1iiaria de .. ; ... . 

Agencias de 2" classe: 
cada agencia, a .. .. . . . 

Agencias de 2• classe : 

Cl\'(;z;t;;{R(J t)O StJf. b: RIO BfiA);CO 

2 c:trtairos. sendo um Dara 
cada agencia, a ..... . 

6$000 

2 :200$000 

2:200$000 

Somma ..... ... .. . ... .... .. . .... . 

2:400$000 
2:2'00$00>{) 
2:196$000 

I 
4:400$000 

4:400$000 

H:196$000 

Nota- Os funccionarios actuaes desi~ados neste auadro 
pelas categorias de praticante -e carteiro -da agelli!ia de Senna 
.Madureir_a e de ca1'te.iro nas .a,gencias de Cruzeiro do Sul e 
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Empreza (Rio Bm/D.co), ociev-erã'O ser '<l:Prove-itados nas repar
ticõ~s postaes nos cargos etiuivalentes aos aeima indicado.s, 
sem pre.iuizo dos resveotivos vencimentos· actuaes. 

AGENCL-\.8 SUBORDINADAS A' ADMT.NISTRAÇÃ.O DOS COR
RE:OOS DA BAHL-\ 

Agencias de 1' classe: 

GACHO.EIRA 

1 auxiliar ........ . .. . ... . 
1 prati~ante . . . . ......... . 
2 auxiliares de carteiro a ... . 
f .. servente, diaria de ....... . 

MINAS DO RIO DE CONTAS 

i estruet.a ................ . 
i serv(mte, <hlaria de ....... . 

PRAÇA CASTRO ALVES 

i auxiliar . . . . ........... . 
1 praticante . . . . .. ........ . 
i servente, diaria de ....... . 

S. FELIX 

1 praticante . . . · .......... ·. 
i estlifeta ................ . 
1 servente, diaria de .... .., .. . 

MIGUEL CALMON 

. i ":àõô$õóõ 
4$000 

4$000 

4$000 

f praticante . . . . • . . . . . . . . . " ......... . 
Agencias· de 2• oiasse: 

ALAGOIN.S:AS 

t esOO,f tlta • • • • • • • •••••••.•• 
1 servente, diaria de .•...... 

!Ll-I'EOS 

i praticante ............. . 
2· auxilmres de carteiro a .. 
i sr.rvente, dia ria de ....... . 

4SOOO 

· 1 ~sóõ$ooó 
lt$000 

BAfiRA, DO:!\.IPil\I E CA..~;):l,\VIEIRAS 

3 estafil.tas sendro um para 
agencig, ~ . • • . . .. . .. i ~4410~000 

2:-í00$000 
i :·00()$000 
3:600$000 
i :464$00_0 

1:4.40$000 
1:464$000 

. ' 
2;~00$000 . 
1 :·8'0~$000 
1.:464$000 

1:8100$000 
1:440$000 
1:464$000 

i:S.!00$000 

1:44.0$000 
1:464$1000 

t :·810{)$00() 
3:600$000 
1:464$000 

4 :320$10()0 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2910612015 10:48- Página 238 de 269 

Agencias de 3" classe·: 

Al'.<IAH.GOSA, AREJA, BELMONTE, 
CAETlTÉ, GARAVELLAS, FEIRA 
IJE SA!"T'ANNA MARAGOGIPE, 
NAZAREl'H, SANTO A:M:A.!tO 
.JEQUlÉ, 1\EMA;.._.SO, l.JflN- . 
ÇÓES, TIMBÓ, S .GoNÇALO 
DOS CAMPoS, CAS~ ALVES 
.( CIDADE) E lTATlJB,t: 

1:6 estafetas, sendo um pa.t'a 
oo.da. agencia a . 1 : H0$000 

Som·ma .. ........... . · ....•..... 

23:0-í()$()00 

61:46-í$000 

AGENCIAS SUBORD:DN•.IDAS A' ADl'dK'iiSTRAÇÃO DOS 
. CORREIOS DE MINAS GERAES 

Agencias de 1• classe: 

lUftBACE!\'A 

2 au:tiliares a . . ........ . 
2 carteiros a . · . . ........ . 
3 au:tíliares de carteiro a ... . 
2 estafetas a . . ... ; ...... . 
1. servente, diaria de 

2 :i00$00(1 
2 :20()'${){)0 
1 :800$~00 
1 :HOSOOO 

4$'000 

OURO Pl\El'O 

2 au:xiliares a . . ........ . 
-i carteiros a . . ..... ; . . .. . 
i auxiliar de carteiro .. . ... . 
2 estafetas a . • .. .... •. . .. 
2 serventes, dia.ria de .• 

2:-i00$000 
2:20000{)0 

· r44õeóõó 
4$000 

S. JOÃO D'EL-RE'l' 

i auxiliar ... ..... . . . . . ... • 
2 I•rat.icantes a . . ...... . . . 
2 carteiros a . .. . ........ . 
2 auxiliares de cat·teiro a ... . 
3· estafetas a . . . . . ....... . 
i lWrvente, diaria de ....... . . 

Agencias de 2• classe: 

.... .. ... .. 
1 :800~000 
3: ~00$000 
i:S00$000 
i:H0$000 

4$000 

l\1::\R DE HESPANHA. 

1 auxiliar de cart.eiro . . . . . 

·kS00$000 
4:400$000 
5:-í00$000 
2:880$000 
1 :464$000 

4:800$000 
8:8008000 
1:8008000 
2:880$000 
2:928$000 

2:400$000 
3:600$000 
·Í : lt00$000 
3:600$000 
4:320$000 
i :-154$000 

1:800$001) 
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2 estafetas a . 1: -i-!OSODO 2:880~000 

CUR.VEf·LO E D'AB!P.:\ DO MAl'TO DJ~'i'fRO 

2 cstafQta:>, sendo um para 
cada agencia a . . ·1 : H0$000 2:880$000 

LEOI?OL01NA 

i estafeta . . 

CAT.o\GU.-\ZF.S 

·) eslafetas a .... -. ... . .... ·1 : -H.OSOOO 2 :880$000 

2 estafetas a . . i :.U.0$000 · 2:880;i;00.0 
Formiga, Oliveira. Ponte Nova, s·anla Barbara, S. Paulo 

do# :\Iuriah~, Villa. N oYa de Lima, e S. Lourenc;o do 
Manhuassu' : 

7 estafetas, sendo um para: 
cada agencia a . . . . . . . 1:440$000 10:000$000 

Agencias de. 3• classe: 
Campo Bello, P;rra, Itapecerica, Pilanguy, Rio Novo, Ma

rianno Pr-ocopio, Rio Branco, S. João Nepumuceno. S . . José 
de Al<!lll Pahnrl'a Con.cci~;ão. E~La~ão Central de Bt'llr1 H!wi
:>.onte. Parahyba. Sant'Anna dos Ferros, 8anta Luzia do Rio 
das Velhas, Sete Lagoas e S. Domingos do Prata: 
i6 estafetas, sendo um para. 

cada agencia a . , 1: HOSOOO 23 :040$000 

Somma . i07:816$000' 

.:\.GENCI.AS SUBORDIN_-\.DAS A' AD~HNISTRAÇÃ.O DOS 
CORREIOS D.O CEARA' 

Agencia de 2• classe: 

ES'fAÇÃO CENTFU.L 

2 praticante5 a . . ......... .. 
-t servente, diaria d~ ...... . 

Agencia de 3• classe: 

BATURITi 

2 estafetas a . . .......... . 
1 servente, diaria d~ .. . ...• 

i:S00$000 
4$000 

1 :HOBOOO 
.{$0"00 

3:600${).()Q 
t :46·í$000 

2:8805000 
'1:16 ~$000 
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SESS.\ú E~r Z~ Ue l>EZ!i:::\I.I>kO lJE HlZO 

.'\RACATY, CAMOCIM, CRATO E SOBRAL 

~ estafetas, sendo dous para 
cada agencia, a . . . i :1.~,40$000 

4 servente5, :;endo um para 
cada agencia, diaria de •.. 0 4$000 

Canindé, Granja, Icó, Ipu' , Limoeiro, Lavras, 
Qui:tadá, Quixeramobim e Redempcão: 

1.1} estafetas, sendo um para 
cada agencia a . . . . . . . . . 1 : 4~0$00f1 

Somma · .. •... ....... 

1!:520$000 

5:856$0{)0 
Maranguape, 

!4:400$000 

41 :184$000 

AGENCIAS SUBQRDIN~\.D~\.S A' AD!\IINISTEM .. ÇL'iO DO 
P.ARANA' 

Agencias de 1 a claase : 
PARA:.."'AGU • .\. 

i :a uxili<ar . . . . • . . . . . . . . . . • . . •.... . • . . 
2 r.a!'teiros a... . . . . . . . . . . . .. 2 :200'$000 
1 estafeta . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 
i servente, diat·ia de. . . . . . . . 4$000 

PONTA GROSSA 

2 auxiliares a . .. .. .. .. .. . .. 2 :~· 00$000 
3 carteiros a. . . . . . . . . . . . .. . . 2 :20~000 
!1 estafetas a .. . ... . .. , . ..... i :440$0\30 
i servente. diaria de.. . ... . . 4$000 

Agencias de za classe : 

AN'l'O'.NlNA 

1 auxili; •J." de carteiro ... .... . 

CASTRO 

i estafeta .... . ............. . .. ... 
Somm·a ...•......... 

2 :1,008000 
":4íN$000 
1:440$000 
f:461!$000 

4:goosooo 
5:600$000 
5:7G0$000 
1:464$000 

1:~00$000 

1:-140$000 

31:568$000 

AGEN·CLA..S SUBORDINADAS A' ADMINISTRAÇ .. W DE 
PERNAM.BUü() 

A:;encias de 1" classe: 
CINCO PON'l'.-\S 

1 au:tiliar .... .. ... . ...... . 
i carteiro ..... . ........... . 
~ serventes, diaría de . . .... . 4$000 

2 :400$000 
:t:200SOOO 
2:928$000 

'· . 
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SANTO AN'fO~lO 

1 auxiliar . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... 
3 carteiros a .. . . . .. . . .. . . . . 2 :.2Õ0$00à 
i auxiliar de carleiro. . . . . . • . . ....... . . 
2 serventes, dinria de.... ... . 4$000. 

Agencias de 2" classe: 
BUM ·E ::\fACJEf, l"l~IIEIRO 

._ 2 carteiros, scii'l.f.lo um para 
cada agencia a.... .... 2:200$000 

2 auxiliares de cnrbeiros, 
idem, a . . . . . . . . . . . . . 1 :800$000 

2 serventes, idem, diaria de. 4$000 

r:STAÇ.ÍÍ.O CI!N'l11AL 

1 auxiliar de carteiro .... . .. . .......... . 
1 servente, diaria de. . • . . . . . . 4$000 

Agencias de <i• classe: 

OLl NO.\ 

f estafeta O O • • f O 0 f O • e • I O 0 O • • 

OOYAN"~A 

f estafeta .... ..... .... ' ... . 
PALMARES 

i estafeta .. . •.• ..... .... .. .. ........... . 
OAl\.-\.~IIVNB, PESQUEIR..-1. E TI!IffiAUBA 

6 estafetas, sendo !! para cada 

2:~00$WO 
6:60()$000 
1:800$000 
2:928$000 

4:400$000 

3:600$000 
2:928$000 

1:800$0\lO 
1:464$000 

1:440$000 

f : .U.0$000 

i:H 0$000 

agencin, 11 • • • . . • • • • • 1 :440$000 8 :640$000 
c.-\DO, CAI\\.:.\RÓ, 'ESC.o\DA, LlMOElitO, NO 

BRANCO E VICTORIA 

6 estafetas, st1ndo 1 pnra ood11 
agencia, a . . . . . . . • . . • • 1:440$000 8:640$000 

Som ma 57:0í8$000 

AGENCIAS SUBORDINADAS Á AD\HNISTRAÇÃO DOS 
CORR&Os UE PORTO ALEGRE 

Agencias de 1• clu.ssc·: 

BAO~ 

3 auxi1íares a. ... . ...... . . . . . 2.:400$000 
6 carteiros a ... ... ..... .... -. . 2 :200$000 

7:200$000 
13:200$000 



Cãnara dos oepltados _ 1m~esso em 291001201 5 10"48 - Página 242 de 269 

·sESSÃO EM 2S DE DEZEMBRO DE 1920 

Z est.arcLas a . . .. .. _ •. ... • .. . . • 
2 serventes, diatia de ....• ... 

Ul\üGUAYANA 

'• a uxiliare:; a .. .. ......... .. . 
1 praticanLe ..•... . .. ... . . ... 
~ carteiro:; a ........... . . .. . 
2 serv~.:nte.!i, diaria de . . ..... . 

SANT'."-N.'IIA 1.10 Ll\"HAMJ:.""l\'1'0 

2 auxiliares a ......... . ..... . 
2 carteiro<; a ................ . 
4 estafetas a ......... .. . . ... . 
i servente, diaria. de .. . .. .. . . 

Agencias üe 2' classe: 

JAGUARÃO 

i a.\uiliar de carteiro . ...... . . 
.2 estafetas a . .. .... .. .....•.. 
i servente. diaria de ... ... . .. 
ALEGRE'tE, CACHOEIRA E S. GABRIEL 
6 auxiliares de carteiro, sendo 

dous para cada. agencia a 
(i csLal'etas, sendo <ious pàra 

cad!l agencia, a ....... . 
3 servente~. sendo um para cada 

ageucia, diaria de .. .. . . 

CllUZ ALTA E PASSO FUNDO 

i;H0$000 
4$000 

~:200$000 
4$000 

2: -100$000 
2:200$00u 
i :H0$000 

4$000 

. ; ..... ... 
1 :4.40$000 
... 4$000 

1 :800$000 

1 ;1140$000 

4$000 

2 auxiliares tle carteiro, sendo 
um para cada agencia, a - 1 :800$000 

oi estafetas, .sendo um para cada 
agencia, a . . . . . . . . . . . . . . 1 :440$000 

2 serventes, sendo um para cada 
agencia, ·d-iaria de . . . . . . 4$000 

C.-\XIAS E S. Ll::OPOLDO 

2 auxiliares de carteiro, sendo 
um para cada agencia, a 

4 eslafelas, .sendo um para -cada 
. agencia, a.~ .......... .. 

2 serventes, sendo um para cada. 
agencia, diaria de . .... . 

D. l>EDlU'tO, QUAR.:\HY E S. BORJA 

3 estafetas, sendO\ um para 
cada agencia, a .. . . . . .• 

C. - Vol. XVI, 

i :800$00!) 

i :-H0$000 

4$000 . 

i :U0$000 

38!i 

2:S80$0W 
2:928$000 

9:600$000 
1:800$000 

17:6'00$00.0 
2 :928$Q00 

4:800~0'()0 
4 :400~000 
5:760$000 
i : 464$00U 

1 :800$000 
2 :880$000 
1:464.$000 

!0:800$000 

8:640$000 

4.:392$000 

3;600$000 

5:7-60$000 

2:928$000 

3:600$000 

5:760$000 

2 : 1l28$000 

4:320$00Q 
2tí 
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Agencias de 3• clasl:le-: 

o. .Jo.\.u Uu 
P.\lUlü 1:: 
xovo 

ü c::tafda~. 
cada 

:MuJ\TI2<EGno, mo 
'l'AQUAlU DO MUNDO 

::;c!l(lLl dous pura 
agencia, a ....... . 

.U'illOlO GH.ANDE, 1;.\Ç,\ l>AV,\ , lTA
QUY, SAN'.rA Cfi.UZ, SAN'!'A VI
CTORI:\ DO PALMAR E S. LUiz 
GONZAGA 

1 :HO$UOO 

6 e:ilal'ela:::. scndú um para 
cada agencia, a. . . .. . . • . . -1 : H0$000 

Somma ...• . . .. ... . •... ..• . 

8:6-!0SOOQ 

8:61.0$000 

i 50:712$000 

AGENCH.S SUJ30H.DINAJJA::::\ A AD.MlNISTH.AÇ_i;,O DOS 
. CORREIOS DO RIO DE JAN.I!:IRO 

Agencia ti ui:! 1• clu~:;c: 

13.\RI.I_.\ DO PU\..:\HY 

i amaÍl.ucnsc . _ _ . . .. , .. . ....•. . 
1 fiel do thcsoureiro (inclu-

sive 100$ para quebras). 
· · i_; a uxiliares a • . . • •. .•. . . . . 

3 carteiros a . ... . ...... ... . .. .. . . . 
5 '"er.-cntcs, diaria <I~ • • • •.• ! • 

2\-IACAl-Il~-

3 aUxilia1·cs de carteiro a . . .. 
1 ::;cnentc, d ia ria de .. ••. .. : . 

l3AIU1A !vl-~"'S,\ 

3 auxiliares de carteiro a . .. . . 
1 ~ervculc, uiar ia de .. ....... . 

=-rov11. nununao 

··1 auxiliar ..... _._ ..... . . .. 
4 carteiros a . . ~ ... .... ..... . . 
1 auxiliar tle carlc.iro a . .. .• . 
2 scrycnt.cs, tliaria de ... . ... . 

2:-l00$000 
2-: -í00$000 

5$000 

1 : ~00$0Ufi 
-i$000 

1 :~00$000 
-'1$000 

2 :-í.00$ 000 
. ....... . 

-1$500 

3:600~000. 

3 : 100$0()() 
} 4 : -i-00$000 
7: 200~1(JU() 
9:!50$000. 

5 : -l.Ol)SCOU 
1 : 46!t!!OOQ 

::í: íOIJ::i\000 
1 : ·íô!t!iOOQ 

::>...: -íO'liSüUO 
~:i.:i00$0UO 
i:S0.0$000 . 
3 :29-i $1{)0Q 
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SESS,\0 I'.:)I 213 DE DEZE!-1Efl0 DE i\).::!0 

l':\RAH YBA DO SUL 

3 au:!ilial'es de caL·teiro a .... 
1 servente, diaria de •..•. ..• 

Valença: 
carteiro. • • • .......... .,I., .. . 

~\ngm dos Reis, Rezende 
c Vassouras: 

3 àuxiliarcs úe cal'Lciro, seudo 

1:800$000 
4~000 

um para cada :1gencia, a 1 :SOOSOOO 
3 ~en·entes, sendo um para 

cada agencia, · diaria de 4$000 

Nova Iguassú: 
i auxilíar de carteiro ....••.. 
1 estafeta . • . ....... ....... . 

Agendas de 3' t:la:;sc: 
S. João da Barra: 

·1· auxilar de carteiro • . ..•. . . 

A 1 t. o td e Theresdpo li.s, 
Cabo Frio, Entre Rio!!, 
S. Fi~Ns e · Varzca 
de Therezopolis: 

5 . cstafef..a$, sendo um para 
cada agencia, a .....•.• i :-í40$000 

Somma . .. . . •. . .. ' .• . .. . . .. .. 

307 

5:400~000 
1 :4.64$000 

2:400$000 

5:400$000 

'l :392$000 

1:800$000 
1:44.0$000 

1:800$000 

7:2008000 

99:568$000 

AGENCIAS SUBOHDINADAS A' ADMINISTRAÇÃO DO 
MARANH.:W 

Agencias de 2." rlasse: 
Caxia~: 

2 praticantes a ........... .. 
2 auxiliares de carteiro 41 • .... .. 
1 estafeta ................. . 
i servente, diaria de •.••.. .. 

1~800$000 
1 :800$000 . ............ .. 

4$0001 

3:600$000 
3:600!l)0Q(J 
1:440$000 
i:!<í64$000 
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Agencias de 3~ classe: 
1'utoya: 

i praticante , .•...•......... 
i auxiliar dê carteiro ... · ....• 
:1. ·estafeta ................. . 

Anil e Codó: 
2 estafetas, sendo um para 

cada agencia a ........ . ·1:440$000 

i 800$000 
1 800$000 
1 440$000 

2:880$000 

Somma................... !8:024$000 

AGENCIAS SUBORDINADAS A' ADMINISTRAÇÃO Dl!.;, 
SAI\TTA CATHARINA 

Agencias de 2• classe : 
Itajaby: 

~ estafetas a .......... - .. .. 
1 servente, diaria de· ....... . 

Blumenau, Joinville · e 
Laguna: 

6 estafetas, sendo dous 1 para 
cada agcmcia, a . . ..... . 

3 serventes, sendo um para 
cada agencia, diaria de .• 
S. Francisco : 

3 ~stafetas a . . . ........ ; .. . 
i servente, diaria de ....... . 

Porto União: 
2 e·stafetas a . . ........... . 
i servente, diaria der ••.••••• 

Ag~;ncías ele a· classe:· 
Brusque, Est.r·eito, In
dayal, Lages, Mafra, Ti
jacas e Tubarão: 

7 estafetas, sendo um para 
cada agencia. a . . .....• 

Somma .......•.. 

1:440$000 
4.$000 

1:440$000 

-i$000 

1 :440$000 
4$000 

1:440$000 
4$000 

1:440$00{) 

i' 5 :760$000 
1:464$000 

8:64.0$000 

4:392$000 

4:320$000 
1:464.$000 

2:880$000 
1:454S000 

10:080$000 

40:464$000 

AGE!\-GIAS SUBORDINADAS A' ADMINISTRAÇÃO DOS 
CORREIOS DE ALAGOAS 

A;;eneia:o de 2" classe: 
Jaraguá. e Penedo: 

2 praLicantes, sendo um para. 
cada agencia, diaria de. 4$000 2:928$000 
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SESSÃO EM 28 ll'E Dll".ZEM13RO })13 1920 

G auxiharPs de carteiro, s~ndo 
tres !)ara cada :=tgencia a 1 :800$000 

2 serventes. sendo um para 
cada agencia, diaria de. 4$000 

\ 
Agencias de 3• cl::u;~e: 

'Pão de A.ssuca!', Pilar, 
S. Miguel dos Campos, 
União e Viçosa: 

6 · ·estafetas. sendo um para 
cada agencia, a .•...•. 

Estação Central ( G r e a t 

Western) : 

1. :servente, diaria <le ....... . 

1 :H0$.00(1 

4$1}{}0 

Somma ..................... . 

10:800$000 

2:9281$0{;~ 

7:200$000 

1:464$000 

25:992$000 

AGENCIAS SUBORDINADAS A ADMINISTRAÇÃO DOS 
CORREtOS DO ESPIRITO SANTO 

Agencias de .2• l'lasse: 

CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM 

f praticante . . . . ....... . 
2 au-xiliares de carteiro a· ••• 
2 estafetas a . . ......... . 
2 serventes, diaria de ...... . 

A.g;:-ncias de 3" classe: 

1:800$000 
1:440$000 

4.$000 

PORTO CACHOE!RO, ,\..c"{CRIE'l'A E !TAPEMmTM 

3 0stafPt.a~. sendo um parn. 
cafl~ agencia, a . . . . . . . . 1 :4408000 

1.:800$000 
3:600$000 
2:880$000 
2:928$000 

4:3208000 

Somma ......................... . 15:528~000 

;V:;E!\"CT:\.S SUBORDINADAS ~.\ A.D1\ITl\"TSTRAÇÃ0 DOS 
COllREIOS DA PARAHYBA 

Agencia rie 1" classe: 

VAR..<\DOURO 

3 prn.t icnntP!" a . . .•....... 
~ serYenle, diaria. de •...•••• 

1:800$000 
4$000 

5:-í00$000 
i :4.61!$000 
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Agencia. de 2• r. I asse: 

CAMPI~~-\ GR .... NDE 

3 estafetas a . . . . . . . . . . . . . 1 :440$000. 

Agencias de 3" cla;;s~: 

Alagôa Grande, Areia, Ba
naneiras, Cabedello, Caja
zeiras, Mamanguape, Pa
tos, Pombal, Souza, Gua
rabira e Itabayana: 

22 estafetas, sendo dous para 
cada ag:encia, a.,.,..... 1 :440$000 

S.'L~TA: RITA 

i esta!et~ . . .• ........... •: ·~ .......... . 

31 :680$000 

' 1 :44.0$001} 

Somma ......... . ......... . .... · 44:304$000 

AGENCIAS SUBORDINADAS Á ADMINISTRAÇÃO DOS 
CORREIOS DE SERGIPE 

A.g .. mcias d~ 2• classe: 

LARA.."<JEffiAS E MAMIM 

2 nm:iliares, ::;endo ttm para 
cada agencia· a . . ...... . ·. 

2 serventes, sendo um para 
- cada agencia, diaria de. 

1:800$000 

4$000 

ESTAJ.'l'Cli 

1 auxiliar de carteiro ••.••.• 
1 servente, diaria <!e ..... . • • 4$000 

PROPRIÁ E VILLA NOVA 

~ estafetas, sendo um para 
eada ::tgencia a. . . . . . • . • 1 : 4.40$000 

Somma ........••... . .....•...• : 

3:600$000 

2:928$000 

1:800$000 
1:464$000 

2:880$000 

12:672$000 

AGENCIAS SUBORDINADAS A ADMINISTRAÇÃO DOS 
CORREIOS DE RIBEIR.~O PRETO 

Agenr.ias rlC> i • rJa.sse: 

i auxiliar . • . . .........•. 
:1 carLeiro . . • • .•....• .• .. 
i auxiliar d(l carteiro ... . . .. . 
1 servente, di3ria de . ... . .. . . 

.• ...... . .. . 

. .. ... ..... . 
4$000 

2:000$000 
2:000$000 
i:S00$000 
1:464$000 
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CAS.~ BRANCA 

1 :lll'l;:ili:tr ao· c:-~rlciro ... .... . 
3 estafetas a • . . ..... .. ... . 
1. s~rvenlr., clinria d~ ... ..... • 

l :440$000 
1$000 

S. JOSl~ no RlO PARDO 

'1 auxiliar de carteiro .. . ... . • 
2 P.sta"l'etas a . . .• . ..• . . ..•. 

servente, <liat·in de .. . . .... . 
Ag-cnl:ia~ f] C 2' tinss~: 

:t : ·í!L0$00(1 
4$000 

Mocor .. A E s.\o sr:M:Ao 

2 :mxilinrrs de carteiro n.... 1 :800$000 
2 ~~f.:tfeln.~, sr:ndo nn1n. para 

calfn ngencia a... . . . . . . . . 1 :H0$000 

EAT.-•,:rAES 

2 an~il in res rle carteiro a . . .• 
Ag~nrdas de :1• rla;;~r: 

Cãcondl'. f:t'a\· inlros, C:ajon·r, 
fgaravava, Jard inopoli s e 
Orlandin: 

r. esiMda~. ;;enclo nm par:-t 
c~a·h agencia a . .•. .... . ; 

1 :800SOOO 

1 :H0$000 

Somma. .. ............... . . . .. . . 

3\H 

1:800$00;) 
I~: 320$00<1 
1:46~$000 

1:800$000 
~:880$000 
1:4.64$000 

:J:f.i00$000 

2:880$000 

3:M0$000 

S:tH0$000 

39:712$000 

Not.a - Os act.uaes praticante c carteiro de t• classe d:l 
A;encia de Franc::~. deverão ser aproveitados em cargos e 
vencimentos equivalentes aos actuaes em outras . reparticões 
postaes. 

AGF.Xf:T..\8 RTIROilnTNADAS: A' AD~fTNTSTilAÇ,\0 DO 
PIXVHY 

· A~rnr..ia dr :.?~ r.! asse: 
P.o\IU.;'ARYBA 

!i" :prnt.icante. . . . ... ...... . 
2 ~uxi li::tl'l's de ('.a.rt.ei ro, a .. . 
1 ,:;rrvrn1r , rliari:\ de • . ....• 

Agrnrias ri~:\ 3" cla;:;sc: 

FT.ORI:\XO 

:! ~stnfl" f.::ts. a · • • .. ..•. .• , • • 

1:800$000 
t,~WOO 

1:1.40$000 

1 :800$000 
3 : ô00$000 
1 : ftG<\ $000 

2 : 88fl~()(l0 
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•'. 

(' .. . 

t. estatéta. r • • • • • • •• • •-· ... • • -- ·-... ... ·~· 
1 ~U0$000 

Sorr.ma ...... ~ .... ~ •• .... . -·~· . ·-· fi :184$000 

· A~Ei'{CTAS 

·~ 
S,UBORDINA!J.A.~ . A' :. ADMINISTRAÇ.~O I;?OS 

QORJ\,EIOS DE UBERABA . . 

. . . 

.:\.({t.ncias de 2a classe: 
. . 

AR..,GttARY 

3 estafetas, . a·. ·. . .... : ·.-..... . f : 4.tt08000 .. 

P.ÀSSOS 

.. 1 esta~ta. · . ·• . . · ..•.• ; .. ... . 

. :Mo.r•.'TE- SANTO 
1 estafeta.. · ·.. . · . .-. .... '· . • .•.. 

· Ag~~ci~ de 3~ classe.: · :· 
.• .. •.•• .... _ 

I..Iv.:Ut. 

2 E!!Sta.feros, a .'.~ -.-~ ..... ;., ··t ·:.U0$000 

. 'M.UzAMBINRO, . Pl\AT.,,. P~- • 
· -aATlJ', SANTA RITA DE CAS-. 

SJA., S. SEBÁSTIÃ.O DO P .\- . 
n.uzo E 'OBERABINRA . 

6 estâfetas; sendo um para 
.. . ··caàa agencia, . a~ 1 :4.-IOIQOO 

. . ~ : ·, .. 
. . · BSTl\lt't.l.f. DO SUL . 

1· estafeta. . . . ........... • .• 

·somma ... . . . L •.•• ·•• • • •••• ·• ~ • 

.i 

4:320$090. 

! !~40$000 

f :U0$000 

2:~80$000 \ 

8:64~8000 

t :UOSOOO . 

20 :t60~00 

..M:iENCfAS SUBORDINADAS A' ADMtNISTRlAQ.:tO DO RIO 
· · - GRANDE DO NORTE . . . . 

' Ageneia3.: de 3a .cla'ese : 
· ~ . 

• ASSu', MACAFIYBA. MACAU, MOS
sonó, . CAlCÓ . E LAGES 

' 6 estafetas, s~ndo um -para 
cada agencia, a. •.. . .. 

Sqlll_lL'"'aS. · • .-. ·~ . ... ~ ••• · ••. 

. i : 4-i0$000 

"" .. ·-· ..... , 
. . 

.s ;64.0éooo 
eJ:640toOO-· 
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BESSÃÓ EM 28 ' DE DEZEMBRO DE 1. 920 393 

AGENCIAS SUBORDINADAS A' ADMINISTRA(:ÃO DE · 
· ·.D~"TTNA · 

Agencias de :ta classe: 

MONTES· CLAROS :,. 
t ·auxiliai' a ·. . ........ . ... . 
2 carteiros a . . ......... .. . 
.1 servente. diaria de ..•.. .. . . 

2:00Q$000 
2:000$000 

4$000 . 

, . ARASSUÀHY 

2 auxiliares a ~ •.. ; .. • . . . .. 2 :0'00$o0o 
2 carteiros a . . . .. . . . . . . .. . 2:000$000 
2 estafetas a: ••••••• • ••• •• • , ;. i : 440$000 

Agencias d:e 2~ clasSe: 

2. estafetas, · sendo 
·eada ·agenéia a 

. JANUARIA E FiGUEIRA 
um para . 

i:iW$000 

SERRO (Conceição ·do) 
t estafeta • . .' . . • . . • . . • . . . . . .•.• 4 •••• 

Ag~eiaq 'de s~ classt>; .· · . 

í -
f estafeta ..... ·. .. .. ... . .. . .. .. . ......... . 

-- . s. MIGUÊL. DE GUANHÃES E PEÇANHA 

2:000$000 . 
-i:000$0QO ' 
i :i6UOOO . . 

2:880$00.0· 
. '-..... · 

!:440$000 

i:U0$000 

2 estafetas, sendo . uma para 
cada agencia a · ... . . ~ . ... . t ' : 4:i0$000 . 2 :880$()()0' 

' •. 

Somma . . • • .... •• . • • • i" ••••• 26!984$000 . 

.. . · ... 
·· ·AGÊNCIAs SUBORmN.ADI..\S· A' ADMINISTRAÇ.~O DOS ·· 

. CORREIOS DE CORUMBÁ 

Ageüc)as de. 2~ . classe i .· 
AQUIDAUANA 

t e111ta!eta .. .. . . . . . .... . .. . . .. .. ......... . 
. I . ' ' . CAMPO GIWro:l 

J au::riliar de carteiro • • • .. • • • • ••.••.•..• 

· ·sommil .4 . · . ·. . . •'• ... , .. 

t:uoeooo 

i:800~00 ' 

s :24.01000 . 
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; 

ACF.NCIAS SUBORDINADAS · A' iADMINISTRAÇ.W DOS 
GOR:REIOS DE CAl\fPL<\iNHA 

f>OÇOS DE CALDAS 

i aüxiliar. • . . . . ... ~ . ..... . 
:t praticante • • • . ..•.••..••. 
f carteiro . ~ • • . ..... ••• .. 
1 auxiliar de carteiro • . . ... . 
2 estafetas a . ~ ... ........... •\ 
.:l servente, diaria de . • . 

AgP.nria,; f!C ::." rlassn: 

.. ·'··· .. ... 
1:4406000 

4$000 

OVP.O PJ'N.o 

2 au:tiliar.o:-: f! e curt.eiro ::t. •••• :1 :800$0110 

auxiliar ~~ P. rarlPÍNI • • 1 ... - .r ••• 
1 ~:.;:tafeta ........ .. . . .. . 

POUSO Ál.EGRF. 

2:400$000 
1:800$000 
2:~00$000 
1:800$000 
2:880$(100 
1: 46•4$()00 

::::f.00$000 

1 :800$000 
1 : 440$0011 

l auxiliar de ral'LPiro • . . • • • • • . . ... . . . . 1 :800$000 
CA.:t.teT,;Qi.ilR...~. l 'I'.UUB . .;,, L .\ VR ,\S F. RANTA RIT.\ no SAl'Y.lC.:\Rl: 

~ f'~tafótas, 8e.ndo dons ;para 
~~~-da agenr.ia, a •• _...... 1 :440$000 H :!;20$000 

A(.!UAS ~lRTUOSAS, LA1v1B.-\RY E 'ffiES PONTAS 

3 estafetas, sendo um -para 
cada agencia, a .•• ..• . . • 1:440$000 4:320$000 
Agencias de 3' classe: 

AGUAS DE S.'i.O I.OURENÇO 

i au:'(iliar de r.arLeiro ........ . .. ..... . •' 
P ... RAIZOPOLIS 

l estafeta . • •...•.. . ..•..•• 

1 :SOU$000 

f.:H0$000 

40 :'264.$000 

3• discussão do projecto n . 676 A, do Scn~do, antori7.andCI llttxilio 
até i.OOO:OOOS, c·.omo 'emprcstimo para. crcação d e (IOopcr·ativuc; d1.1 
consnmo, e.om pa.recor da Commis.<;ão dn Finanç~1;; ; 

Enccrt"::.d:t a 3"' discus;;;io, appt'O\':ldo c ~m-i:ul<) .i ~Jwção o Jll'il· 

jf'cto n. 6'7ü A, de HJ20; 
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3 .. discug.o.ão do )Jl.'Ojtc>.clo n. H3 A. de 19:!0, do Senado, fix~nuo1 
vencimentos da Gu:~rda Ch-il 1 com pil.r<'!ccr favoravel da Comrui~t• c• 
de Finanças; 
· Encerrada :t 3" discu,;,<:ão, appt·ovado· P. c~'~riado ;t s:mcç~o o pl'~ic-
eto n. 413 A, de 1920. 

O Sr. Presidente - Arlw-~~ snhre ;í. Mesa o segninle 

RF.QUERBJENTO m: UIIGENClA. 

Requeiro urgencin. para imrncdiM:• di.o:;cns...;iio f! \'ut.n~ão uo pt'•l.ifl-
cto n. 4~a c. de 1.9::W. 

Sa.la. das sessüe~, 2S rle dezf!mbt•o ele> 19~0 .- .1'. f ,mMtl'tine. 
A pprov~dn . 

Di,;cussão uníea da emendo. do Sena.dv ao pl'Ojr.cto n. 425 C, Je 
:l920, da. Camara, l'P..stubelecr.ndo a. rcprPsentaçftO elo Pt·esidentr~ da 
Ca.mara.. 

F.ncerrada. e a.nnunciada. :t \'Otaçãu. 
Approvada. a. emrnda do Senado ao projreto n. 421> C, dP. 1920 , 

qne é enviada. á Commís~lo de Red:s.cC<ão. 

O Sr. Ju"Ç'"'enal LaDJ.a.:l.•tine- (Pela o1·dem) requer e 
obtem dispeusa. de impressão da. redacção final do p!·ojecto n. 421i D, 
de i920, afim de ser immcdíatamentP. votada. 

E' lida. e, sem observações, appt•ovada a seguinte. 

RF.IlACÇ:\0 

N. q.25 D - i9'20 

RP.1lar.ção filial elo p-rajecto n •. 412:i, deste anno, 'dd. Ca?nara, 
('11/ CJUirulo w·ltt S(•nmio. ,,ur. i't~Sto.belccr~ (l ·net•ba dt: rr·
Jlrr.•srnlnçtilt du fi:. l'illfl. Sr. f"n·.~'i,knlr· do. r.,mlru·a. 

O C:ongl'e:;so Nacional dncret:l: 

Artigo unico. Fica. restalJelecid:t a verba de reprcsentaçii.o do 
Presidente da Ca.mat•a dos Dcput:\dos, n:t. imporianci:~. de f :000$ 
mensacs, e de igna.l garantia para os Presidente e Vice-Presidente do 
Sena.do, a conta.•· de janeiro de :1920 , ubcrto o credítn 11eCflSS:lJ'Ío c re
Y•Jgadas as di:>po:>ições em contt•at•io. 

Sala das Cammissões, 28 de dezembro de !920.- Ptaào Loz)e$.
Carlos Garcia. -Raul Sã. 

O S:r. Presid,ente t- O IWOjr.cto 1vn.~ ser ~:nvia(IO ·~ 
sane1,iio. 
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Acha""~e .s nhrr a mt>za o s eguint.e 

REQUli:RL\li':NTO DE URGEN'C!A 

Requeiro urgência para immediata diseussã•· e YOl'll)lio 
do pro.iecto n . 751, de 1920 em ordem do dia. 

S.1.las das sessões, 2S de dezembro de _i920.- .1. Lamartine. 
Appi"ovado 

- 3'". discuss<i.o do projecto n. i:ii de i920, concedendo á. viuv:t c 
filhos menores de Raymundo de Farias Brito a pensf~o de 300$ mcn-
saes com substitutivo da Commissito de Finanças; -

Eoeerra.da a 3~ discussão , approvado o substitutivo ela Commis:s.i.o 
de Finanças que é enviado á Commi:;são de Redacção. 

O Sr. Juvenal Lama.rtille (pala ordem)__: r equel' e obtem dis
pensa de impressão da. redacyã.o final do projecto n. 75-l A de 1920, 
afim de ser immedia.tamcnte votada. . _ 

E' lida e, sem úbset,vações, approvada a seguinte 

RED.&.CÇ.\0 

N. 571 B-1~20 

Redacçtío final do projecto 75f A,, de .f 920_. que concede d viuva 
I! fi1hfJS ?ll ~!l li l'Cs dr~ Ra?{1)1111Ulo rle Frrrirtx Britto a 2>r>o.wí.n 

de 300$000 1nensaes. -

{Viãe projecto n . 525, de 1. 919) 

O Congresso Nacional decr eta. : 
Art. i.° Fica concedido á viuva e filhos menoreo; de Raymundo da 

Farias de Britto um premio de 50 apolicesd:L divida publica. de i :OOOS. 
cada nma, vencendo 5 °/0 de juros annuaes. 

Art. 2. 0 Essas apolices seL'áO inalienaveis nos termos da Iegislaç.il.o 
em vigor. 

Art . 3.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Sa.Ia da Commissão de Redacção, em 28 (le dezembro de 1920.
Pedro Lope~ - Carlos García - Raul Sa. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ser envhdo ao Se
lindo. 

Votat;:-ão do projeclo n. 589 C, de i920. estapelecen~o os 
condições a que se devem submeLter os estran~e1rns resHlen
tes no Brasil para o fim de obter em titulo de naturalizn.t;;ão; 

.com parecer tia Commissã.o de Constituição e Justiça sob re 
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.SESS}Í:O E11! \lS DE DEZE1Jlnl.O Dl> 1920 · . 3()7 
'-,..---

p··--- --· 'tJ -~ 

as ~mentias apresentadas e ::;ub-err.-enda::; ua me-:sma Comtui~ 
são (3" discuss1io); 

Votaçà.o da sef;uinte 

N. 1 

Supprillla-se o art. i·. - Joaquim Osorio. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão oHe
l'eceu a seguinte 

E:SIENDA SUBS'l'l'l'U'flVA 

Ao arL. 1" - Accrescente-se no começo: 
Salvo u disposto no art. 4•. 
Approvada. 

O Sr. Joaquim Osorio ·(pela o1·dem) requ~r a verii'icação 
da votação, 

Proeedcndo-se ~~ verificação de vota~ão, reconhece-se te ... 
rem Yolado a favor 87 Srs. Deputados e contra 4; total 92\. 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Vae-se proceder a 
chamada. 

O Sr. Costa Rego (supplente de secretatio e serv·inào de 
•) procede á chamada. 

Feita a chamada respondem 89 Srs. Deputalios. 

O Sr. Presidente - ::.'Tão ha numero para ~c proseguil:" 
nas votacões. 

Passa-se ás rnalerias em discussão, 
3, discussão do projecto n. 7H, de 1920, abrindo o ct'edí!o 

suppJementar de 150 :000$, ouro, á verba 11" do orçamento 
do l\iinisLerio das Re1açõcs Exteriores; 

Encerrada e adiada a volação. 
3' discussão do proj ecto n. 640 A, de i 920, <lo Sen;ado, 

abrindo o cr~dílo de 40 ;616$, pal'a pagamento á Confederação 
l1ra~ileim de Desp.ortos, da. quan,tía. por ella a.dcan~da para 
ás Olympiadas d~ A11tnerpia.; com parecer favoravel da Com
miss~c. de Finanças; 

Encerrada c ncliada o. votação. 
3·• di5cussão do. projecto n. 713, de 1920. abrindo os cre

clitos snpplement.n.res dp; 13: ~Sfl$890 e G :235$820 a consit;na
ções do lio;;pital S. Sebastião; 

o Sr. Presidente -Acham-se sobre a mesa tres emen
das que vão ser lidas. 
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~ã!J su~ce""h·aomcuLu lülu:::, .aJ.Joiadas !5 e-n\:ía.das á _Com
missão as ::;cguin.te:; 

E~IBNDAS AO PROJECTO :N. 713, DE 192(} 
(3• discussão) 

X. 1 
Entenda:,; ao Pr-ojcvt.o r r. ;u:, de Hl-~U: 

l[}núc eunvicl': 

Fica aut:l'Lo 11 necn.s,;tu·io r.l'euito panl. que au"" TuHccilltlU
l'io,; 1.ln {_iahinele de hicnlifka~:iio c de Estatbt-ica da Polici•~ 
-do Di:stl'ido Federal :;t•ju applkallu. a :;cguinlc tabclta: 

Tabl!lla de ·ct.:nci1nc:ntos · elos {uw.:ciUI~a~·itJs (},, Gubim:lc dt.! 
ldcntificaçcio (! ·E~>tatislica da Policia do Dist?··iclo Peder·al · 

1 
,.,.;, I 

1 di l'cdOI' . •· 8 :00il$ !1 :uoo:s 12:000$ 72:000800'0 
u cncarregat!~.ts de 

:SCC!}Üil, . . . !5:600$ ::!:000$ S·: ,.lOO$ 50:-í00$000 
(j a nxil i are:; amanu-. 

·enses . . . -i :uno$ ~:000~ ü :üOOS ::>U;000$000 
3 auxilial'cs de IJi·i-

in eira c-Ja~:>c. . :J:!)OU!l; 1:~1)0$ 5 :-íOO$ 16 ::!00$(}{11) 
1:3 auxi I i are~ Ül:l ~e-

g-unda clas~c .. ~ :200$ 1 :600$ ·l :800$ 1i2 ;-1{1(}$000 
1 ~ -pralicante;j. . . ~:SOO:ii 1:400$ -i:200~ 50:-i00$000 
20 itlcnaificadores :1 ;.Hf)$ 720$ 2:160$ -i3:200$0/JO 

1 conlinuo . 2:000$ 1.:000$ :J:OOO$ 3:000$000 
-;) serventes. . 1:800$ ·1 :800$ l:i:000$000 

. ... ~ - •: •I • ,., :~• ,,; M ,.., 276 : 600$(]00 

• \ vrescule labciJa inl}ll•J'I.<t no a.u:;mcuLo de 82:200$000 •: 

Ficam creat.la::: as :"•~t:~,..Ve.~ de 1TdenLifioac.ií.o Civil e Dact.y-
1n~eonica . . 

Ficam snpprimitlos 1)5 dois cargos Jos- amanucn;;E?:; que 
fcn·cm promnYido~ a encal'J'~:gad,)S ele secção. . 

O conc-urso -de que trata a let-ra c do at-1.. 6n do acLttat 
J•egnlamcnto, pas~ani. a. ser e:d,;ido para. n cargo de pl'alicantc 
c nã0 pat·a a promoc;.ão a amanuense. 

As promoções ~rão gradatiYas e na. :PropOl'l;ão de um 
JlOl' anLiguidade e dois pot· merecimento. 

Sala das ~cssüc~, em 21 de dezerubr~ de 1\).20. - Nicanor, 
7\'uscimento. · 
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Euwuda ·ao pt•ojectu u. íU de :W.20: 

:\Cl!l'l:~·'il'tllll!-~t,: UllUC ~UllViCl'; 

E a <lhL·ir .n •:nd.i!.u 1k ;)ll :tJOil$01!0 para pagar au5 5~1'
·venle:s da ·Sauue .Publica os uté 50 % autorizado.~ po1· lei, .wnclo 
ciG8UUO a ~.:ada Uln du:s 8~.!1"\iCUtc~ (~Ull) •que '!lCrcclJcm 1:3U~lii)O 
d~ ~n1ena~~o mensal, u ~;:S$000 a ~:ada um Llo~ lJUr: ganharn 
1<>0!;'001) ( JÜ0 '. I:Ul'l'ei:ipullt.ieuuu a v,; m•:r.c::; ue DQVC:llilJl'U C \[C
ZCllllJl'!l) de 1\J~O e 1:2 •Jl!CZCS ele l!J2J. 

~a.:a elas :::cs:Ouc;,;, ;: J. uc Llczemhro ctc J 0:.!0. - Nicanor 
:YC!.;,r:imr.:ntu. 

N. 3 

.\.<J ,:rest•cnlc-~e onde cun viet-: 
o~ ·10 cfwa{{e W'S da Sautle .Publita pcrccbcrãu Lrcscnlos 

mil reis mcth;ac~; l:ada lJUUl. 

SabJ. Ü•L:> ~;~~"ÕCS, 2.1 ú1~ llezclllbl'u de 1 \!.20. - iVicanul~ 
;\'(~~·(:imento. 

~nce.rrada a 3;1 dió'I.!Ui;~ã.D du pruj~.:elu 11. ·; lJ, de In~o. t.; 
adiada. <t YoLu<.;ftu alé l!UC a rcfel'ida ~ommi:;~ão ti~ })arc~et' 
~uht'e as emenda::; oiTen~cida:;. 

0' lli:>t.:il:":o;uo do l!l'ojecto u. 707, de H•~o. ai.J t•imk• o <;re
diLo de vo :oou:;;, .-:uvvlemenlar <1 verba ~;;~ du ur<.;alw~olu Yi
geull~ do :'llinisterill tla Fawmla; 

Eueerrada e adiada a volaçüo. 
::)" diseu:;sã(J do pro.iedo n. 7::il, Li~: HUU, aiJrillllo o ne

d i lo ·e~pccial de ;; : ::36$5J'i, para vasaweulu de Yew.:.ime11Lu~ 
ao lk. Cut'los A1Ton.so Chagas; 

Eu!.!crrada e adia.cla a YOtaeão. 
s;• üiscUS!::!ãO do projecto n. 7-il)', rJe HJ:.w, abrindo u Cl'f;

llilu d<) 101 :G:65$:!UO, [JUra pagamento de gTati!fica<.:ão aus au
xilii.L'es de cscript.a .Ua ImiH'cnsw Nadonai; 

. ::!"disc-ussão Llu projccto lt. 7.JO, dL~ 19:W. a])rinJu u c!·ctlilu 
de li~ :01ô$.U 7, para va<;auwntu ucs herdeiros de ~eVl:!'O dG 
buu:-:1 Coelho: 

Bnccrrat.la e a.diadu u •ul<H!fiu. 

s~ di:;(;.u~:;[Lo do projce!.o 11. (nJ. ··:k i!J~l}, :d.Jríudo o <'m
dil.o e~Ilct:ial de 50 :27~S!J:27. IJ<ll'<l paf;·am·~nto a Homualdo dt: 
Suu:ra Jlello; com parecct• da Gowmis.::5u de Finaw.:a::;, opi
n:müu !<Ol' que SPja de:::lacarJa a emenda arH·c.:;culada (víuu 
pro,jet.:Lu u. 071 A. du 1U.:W); 

ED~.;clTada c a·diu<la tt votação. 
3• dt~eu:;:;iío do lH'O.i<~du u. 70!), lle IH_:W, tunuda:udo <'rm

lat· tempo de s•_•rvir~o. pat•a u cfl'eiln de ruellwr:ia de rdot:ma, 
ao 1• LcuenLo nmdürti:stn. r·~.:forimjauu :Ua i.\.mmda llcun:quo · 
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l'aulo Fernandes: C<lm substituti:vo da Commi:ssã.o de :V..,í-
nau~as: · 

Encerrada e adiada a votação. 
3" discussão do projecto n. 6'89, de !920, abrindo o crs

dito especial de 22:000$, para pagamento a Vicente dos San
.tos Caneco & Comp. ; 

Encerrada e adiada a vptação . 
3• discussão do pr-o,jecto n.' -164 A: de 1920, do Senado, 

mandando reverter á a~:.tividade u:s offieiaes amnistiados pela 
lei n. 3i0, de '1895, que se demHtiram durante o periodo de 
dous · annos cstrubel~idos .como restriccão Delo §·i • da me-sma 
lei c dando outras providencias; com -parecer fa.voravcl das 
.Commi:ssões de :\larinha e {)uerra e de Finanças. 

O Sr. Presidente - Acham-se soDre a mesa ·duas emen
das que vao ser lidas. 

São succcssivamente lida::;, apoiadas e enviadas ás CO'Ill
missões 'de Marinha e Guerra e de Finanças as seguintes · 

EMENDAi AO PROJECTO X . 4\S·t A, DE 1920 

( 3" discussão) 

. .:\.ppwvada. 

A's Comn1bsõ~ de Marinha ~ Guerra e de F i.nanc;as . 
Em 28 de dezembro de 1920. 
Emendas : 
Onde convier. accrcscenle-se: «C aquelles .que se demitti

-:'rul1 no período da t-ev-olta Clnl '1894, antes da citada lei n. 310 
Je iiS5 . 

Sala da:5 sessões, 28 de dezembro de 1920. ,_ Joiio lgnacio. 

ArL. 1.0 De accordo .com a Lei n. 3809 de i5 de Outu
bro de i919, .so.iam transferidos para o quadro F. a Que se 
refere a Lei n. 3.U3 de 11 de Dezembro de 1917, todos os 
Officiaes do Exe.rcito altingidos pelo art. 2. da Lei n. 533 
cte 7 de Dazetr.bro de 1898, com a mesma d;l.ta em que essas 
transferencias foram feilas na Marinha . 

Art. z.o Os Qffíciaes beueflciados com a execução da prú
sente Lei .não terão direit.o a qu:aesquer vantagens pecunia· 
rias ante.riores á data de .sua execução . · 
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A r:nJ~ntlü qu;:: \· tmo;,; · de a.prc5t.:lltar , uáOJ crl-a umt~ medida. 
.n•)va; ao contrat•io, manda apenas t.:umprit· intcgralmenf.c a-; 
L,tâ.s nclla referidas, de uct.:or do com u.s tt~rmo:s claros c pre
c::sos J•J vare~,;(!r elabOL'atlo pela Comm i::~ão de Marin lltt c 
GuNTa da Camat·a dos DcputaJu.s <CO) juslificat· L' project0 l:u
nwt·o 3G~ ·de 1U1S que duu logal' á lni u. 3.00·!:1 de 1.\H ~. O 
'Congres~o Nocional ao vot~r· a :,; Leis que ~e prendem i croac;ío 
do qHadt·o F no Bxercitú e· ua ;\!~L· i.n h:.~ , teõ;o) L\;1 1. vi.sla. COI.llO 

J'acilmenle ::;e dctn·l~hendc elo historico das n1esmas;- J'azct· 
cessar rcsentinten tos entfLO cxi~Lentes entr e offioi~'es d'es:'::!.S 
t:•)r j)út'CJtües •1ue se envoln!t·am un He1· o!L;~ de 18!:l3 r~ nos mo•ri
J llclllü-~ · >'llbi'-I!(JUt!llles da~ Est:olas !\1 ili tm·e:;, n~satvand0, I.:(Jlll 

tudo, us d i!'e i to~ dos que .;;e mantive1·11rn no !~do do l( ;tiVcrnu, 
·nessa. .revolta e uc:;.:;e.:; m ovimentos . 

. X3. Marinha, onde os officiaes con templados por ta~s 
kii:i, :-:ãn apenas os (]LH< t oma1•am 1Jtld\~ n'aquella Revoll.3. a 
lei n. :~ .. \ l:l rlt~ . Hll í trJw• plr!na c :-o:er.ueãn na. mesnm data 'em 
rJUI: foi ::;unccionada. 

No Exercito, enl.eetanto, onde além dos ofJiciaes que toma
l'am parte n'esta mesma Revolta, exi.sterr: mais os que se en
.Yolveram nos movimento:; das Escolas Militares que foram 
all mi sl.iado:-: pdu ul'l. . ;;·· da lei n. ::>G::J. d o; 1898. ap0nas f•) l:arn 
transf eridos .para o vitado quadro F, os que tomaram parte 
na mencionada l'•~volla. C1·eou-:;e assi ru uma rcstricr.iio odiosa 
que as referidas leis absolutamente não com:portam. · 

E l.:t•mn i :;to resulta lk uma moi i nterprctar:ão do Govct·rw 
• laua a essa:; lu i::;. c-umpL'C ao Congr<!SSO que, num :::esto de 
bõa pol itica, as votou <le plena consciencia, esclarecer o seu 
llbjectivó de maneira a não :POder ser deturpado por intcr
JH'eta~;.ãn llWll OS cxacta. - ·Sala ·da:: Sessõe~, dczen1bro -de 
1920. - Illario He?·mes. 

DeCI·eto n. 3 .809 de 15 de outubro de -1919. -l'lianda. tranM 
sfcrir para p quadro P os orriciaes do Exercito amnist.iados 
em .i HP·G (' o.:n 1 18'!J8 c r/ .i •.•ul.ra . .,; lH'o\·itlcllct.as. 

O P1·esidenLc da Hepublica dos Estados Unidos elo .Brasil ; 
Jhtço sabel· que o Conc;re:::so Naeional decr etou c eu sancciono. 
a seguinte r esolução : 

~\.1'1.. .I ." de UCCUl'o./<) C:•JIII a l<.'i l i. ci. U :~. do! ll <i!! dezellli.H'I.' 
ue. 1917, sejam transferidos para o quadro F , os -oí'ficiaes elo 
J~~ercito ::uunisliados em 1895 e 1898, com a n:esma <lata e nos 
mesmos termos em que essas ~.ransferencias foram fei tas na 
:\farinha: 

:..-\.l'L 2.0 :Qs o:l'ficiaes do quadro F, terão collocaoão no al
Jnanack, uc accôrdo com a _sua _antiguidade1 ~ correrão ás 
J tt·omo~.üe::;, Pt•l' 1}11ülquc1· iH'!llClP lO · sem p r eJUizo do quadro 
9rdinario. 

C. - Yol. XVI. 26 
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.A.rl. 3." Os oHiciac.;; úo quaclriJ 1•., concorrerão: cour .o~ 
tio quadt·(l ordinario. indi;::Linct.ame.nte. em todos os serviços c 
eon:mis~õcs, ínclu~t·ve commando. 

Art. 1.0 I\evogam-sc as disposições em wntrario. 
r: i o dP Janeiro. 15 'lh' outulm, de 191 o-: - EpU~c"ici Pes.wja. 

- J uãv Pandid Cttlogem.s . 

. Lei n. 3.-as. i.le 11 de uezemhro de HHi - i\Iauda ·or
ganizar o quadro· desi;nado O. F. 

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra~il: 
Fa4:o saher que o Congn:~so !.'iackn1a! decretou e cn sancciono a 
resolução seguinte: 

Ar-i. L" l.)f! acc/li'ÜO CUl"!l l) nr1. 2'' da lei tl. :3. ns. de 3-fí Úl! 
,miul.H'O uc J9Hi. o Puder Executivo organizarJ desue lo:;o. o 
quadro designado pelas letras Q. }, __ que ficará .CI)nStitui•tl? 
t.lns officiaes amnistiad(l::> attingiúos pelo art. 1° da. me~ma let. 

Ar-t.. ~-" Revogam-se a.:: disposições em contrario. 

Hiu dt> .Janc•il'o. I t de tlezem!Jro tlc 1917. 9G" da lru.!e!)en~ 
deucia e :29 da Republica. · 

DECRETO X. 3.178- DE 30 DJ> OUTUBRO vt 1916 

(Í Pt•esiclente da Hcpulllica dos Estados unidos tlo Bra::;il: 
Fa\.:n ~aber que o Gongrc!>o Nacional deoretoü e eu sanc

eiL,no a :seguinte resolução: 
Arf.. Fican1 alloliclas })at'a o~ officíaes effcctivos do 

Exemiln L' Ja. A l'tnaua L mia~ a,; rrstricvõc~ po,.tas á:; ::uuni::;l.ia!i 
ue 189:5 c ·!SDS, :;ah·o a::. que respeitam a \'encimentos ou qual
quer outra vantagem a-nteriol' á data dc5ta "lei. 

Art. :! ... 0:-: officiar~ que for·rm promovidos em Yil'lntlu 
fiL~::;ln lt'i pa::;::;aJ•ão a occupa1' na classiHca{;ão dus A..lnw.Haclo:s 
do"' )fini~lerios da Guerra e fla :Marinha. a collocação que lhes 
4'aiJeJ•ia. ~i nilo hou-Yessem sido atting-idos por aquellas rcs
ll'ict;ÜI'S. ma:,:; constituirão um quadrn aparte. que SCl'á 110~ 
~.Unlanucl;;o;, dcsignadn pela::: lcltras Q. F_, c· dcntl'o do qual. 
SCl'iiü ]ll'lllllOYÍdOS t:rm ipt·ejujzo dO QUadl'U oruin:J.t'ÍU. 

} .. rt. 3." RcYor;am-se as ài.:;posigõ.es em contmrio. 

O Prc5iuenle da Republica dos Estaúo~ Unidos do Bl·asil ~ 
Fa~:o !'Ubcr que n Congre!>sO l\"aeional ·decretou e eu sanê

ciono a lei ~eguint.c: 

~\rf. Lo São de todn :'ótlpprimit.Ias p~'i·a todO!" os effcilo:-;. 
c:'l'ccpLtl no que t·e~pcita a. vencimcnl.os c ás pr<Jmoçõcs dfect.i
vas, já uccrelu.da~, a:; re;;;tricc~Gt:s po:::ta~, po_r alltqs dq podct Lc-
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gi:;lativn ao Executi\'O, a. a.mnisLia concedida peta lei u. ~lll, 
tic 21 de onLubro de 18Y5 . 

. ArL. 2.• São amnistiados Lodos os militares que direcla ou 
ind.iret;tamente tenham tomado parte nos movimentos ~avidos 
uas escolas militares até a. data desta lei. 

:\ c:sscs militares serão garanti1as todas as vantagens d•~ 
que hajam ~ido privados, em vi.rtude da cxecul}ão. de pena,; ·"' 
Que tenham ::;hl.o coudemuados, uu privados por actos adlllt
nistrativos, -.1a.:cepto 110 que respeita. tt ·vencimentos. c <t 2)1'0-
J.not;ão i.!{fr:ctiva já decretados. 

§ L• Fi~a {r Govcruo autorizado a aümittir a matricula no. 
·l'J'imeiro aniw lcctiYo da: E::;cola i\lilitar da Capila:l Federal, nas 
·yilelli5 ex.i~t.cnl""': ~~ i.ndcjJendcntc de vagas :sr! e~;;c numero uã•J 
J'úr Lastanlr\ I ouas as praças c ofi'icia.es a! um nos .Ucssc estabe
lcdn:ent(l c da !Escola !lo Ceará, que foram desligados por. 
Jor~.a do:; a~r.tccimentos occorrido:> a 13 de março de i~5, 
27 de maio de 1897 e em ·196):il. 

§ ~." Ao;; alumnos desligados será .permittidQ pre::La~. 
exame:; extraOl·dinarios, nos tennos do art. 2° da Lei n. 20üi 
tlc 26 de setembro de 18!H. 

At·t.. 3." Revogam-,;c a;, c.1 isvosiçaes em conl!·ario. 
Capi t.al Fcder<tl, 7 de d~zcmbro de 1898. 

·l\f. }', CAll.lPOS SALLEi:i. 

E-ncerrada a 3~ <li~cussão do projcdo n. l.í&~ A, 'lle 192U, D 
<~.diada a 'wtação até que as referidas Commissõc:; dcem !P.a
l'L>cer ~obr·c as emendas offtlrecidas. 

~-· disc li:-:são do projcct.o n, ü!:l5 A, de Hl20, provideudanuo 
::;ubre o modo de pag:ali!ento ·das consignações dos funcClipua
l'ios 1lU'blicos; com emen:cta da Commissão de Finanças. 

Entl':l em discussão o artigo uuico. 

o Sr. Presidente- :Acham-se sobre'a ú\Iesa un1a emenda 
e um tequcrimento que vãt' ser lido~. 

E' . lida, apoiada c pusta conjunclau~cnte em. disc.us.são 
a seguinte 

llM.!::~DA .\0 l>ItOJECTO N, 69{} .-\, DJ:: 1920 

(3• discussão) 

E~cl). '-"'Hendct se1vi J,iubli.cada depois 

B ' Jidn r· p~_~;;l o ll'.1n.jun'cf am~ntc P.lll di:•cussão IJ seguinte 

llEQU:'Ill:\l t::X'fO N> t>JWJ"CTn X. l~!l·:J A, DJ.; 192"(1 

. AltcTor o projecto n. 695 A. rclacõe:> cot~tractua~:; gar~r~
.Lidas por vario~ rcgulamcul.os c leis o produzmdo assim en e}_· 

~ 
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· ~os retrQactivos, re·Qileir_o que sobre 9 mesmo J.lr.ojecto sejà 
·ouvida a Cqmmissão · de Constituicão e J u_stiça. -

Sala das Sessões, 28 de dezembro de 1920. - Lemgt·uber 
Pilko. · · . . . .. . ' 

Euoerrada a 2.• discussão do art. unico do projecLo 
u. 695 A. de i920, ficandQ adiada a -vptal}ão. · 
· .Eneerra<ia a 2• ·discussão -do artigo uni<:o tlo projecto nu-

mero 456 A, de 1920, mandando revigorar o· credito abarto pelo , 
decreto n. :13.6""-1, ·de 1919, c.Qm parecer favoravel da Com- ·. 
missão de fi.nancas, ficando adi~da a votação. 

2• discussão do. projecto n. 167 A, de 1920, elevando o 
numero de medicas da As!>ist~ncia á Alienados; com parecer 
!avoravel das Commissões de .::iaude Publica e de Finanoas; 

Entra em discussão o artigo unico. 
O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa duas ~mendas ' 

9ue vão se~ lidas. 
São successivamente lidas, apoiadas e enviadas á Com-

m)~sãQ de Finanças as seguintes · · · · 

EMJW'DAS AO PJIOJECTO N. :167 A., DE: 1920 

2a discussão 
(As emendas serão publicadas depois ) 

Encerrada a 2• discussão do art. unico do projecto nu
mero :167 A, de :1920. 

Encerrada a 2• discussão_ do artigo unico do projeclo n. Hlt 
A, de 1920, providenciando sobre a Iigac-,ão das linhas ferreas 
e telegrap:hicas do Brasil com o ·Paraguay e a Bolivia, com , 
suhstitutivo da Comn1issão de Obras Publicas e parecer da de 
'Finanças, favoravel ao substitutivo, ficando adiada a votação. 

Encenada a 2• díscussão do arLig·o unico ct·o prujeeto nu
mero ·&78 A, de 1920, concedendo · franqias oposta!, telegraphica 
e telephonica, nas linhas officiaes aos membros das Mesas das 
duas Casas do Congresso. Preside-ntes de :su a~ respectivas Com
missõe:> e dil'ectores -ele suas respecti,•as ::;et..'l·etarias: com :Pa
·rec.er favoravel da Commissão de Finanças e substitutivo da 
de Policia, ficando adiada a votacão: 

!j Encerrada. a 2" discussão do artigo unico do proje.cto nu
, mero 660 A, de 1.920, mandando construir um edificio 'Para os 
Telegra~hos na capital da Bahia; com parecer e emenda da 
Commissão de Fioanr;as, fican{fo adiada a Yotar_.ão, 

2• discussão do .projecto n. 314 A, de 1920, ' equiparando 
os funceionariqs da Es~da de Fe:J;'ro Oe~te de Minas a.Qs da 
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SESSÃO EM i2S DE: D:Y.:l\E~!B'RO l)~ i.920 

Estrada de Ferro Central do Bra.sil; com parecer contra tio da 
Commissão de Finanças. · 

Entra em discussão o artigo unico. 

O Sr. Alberto Drummond ( ~) - Sr. Presidente. solieite~ 
{). pa!a'\Ta apenns para. a.presentanrto 11ma em'enda ao projeeto 
(H '• A. r!e Hl20. p~>nir a illu!'ltraon Commissão rlc Finanr:ns que 
não demore sobre o ussumpto della constante o seu parecer. 
de modo a serem attem:Iidos os funccionarios da Oeste de Mina!': 
que, com sacrifício e.'d:raordinario, .iá do conhecimento da Ca
m:J.rn. transfrridos cnmo foram de S .• João -dei Rey para Bello 
Horizonte, alli supportam a<;· <lifficu!dades. decorrentes dos 
minl!oa•dCis venci-mGntos que a lei actual lhes outorga. 

Estava. ·sr. Presidente. encarregado da apresentação cta 
emenda o i!Iustre representante do Distrieto Fadera1, Sr. Paulo 
de Front.in. Ausente. porém. S. Ex.. t.omo a 1iberdaqc d" 
r-nvin1• (I Me~n r>. r>.menda qui! formulei. appensando-lJl-e as tn
beHa<>: de venoimentos comparando taes vencimentos com os 
rla Central. para provar que os empre!'?.'ados da Oeste àe Mina;: 
niío r,hi'p:am fi rcc•~>h~r n. trr~a T!arll'! do que recebem O"- rla 
CentraL · 

F. si. Sr. Presiclente, ainda se póde esperar da Garoara um 
~ct.o de justica .•. 

O Sa •. •PIREs DE CAlW.o\LHo - Como sempre se deve es-
perar. · · ' · · ..,.-- ·· I 

O SR. ALBERTINa DRUMMoND - ..• ~ntendo que e!la não' 
neg-ará aos funcoionarios da Oési:e aquillo que pleiteiam. E 
nada mais flirei. norque a Camara está de tu-do inteirada e a 
hora. como V. Ex. mesmo já observou, está por demai!': 
n.vnnéa~a:. (Mu.ito bem: Muito bem.) 

Vem á MPsa. é lida e enviada á Commissão de Fin::mçn>: n 
se~uinte 

EM"l~lH AO PRO.TECTO N. 31.4 A, DE 1.921. 

Onde convier:. 
Ao~ act.ua.e~ fnnccionariof' da.s es-tradas de fen:o reuni~&~ 

Oéstn- df1 Min~;; P Goyaz, residentes em BeHo Hot'Jzon.t.e. "fu.·a 
r.oncl'rlido desdé a data da publicaoão da Dresente lm, o se
gn1nte angmento de vencimento>-: 
' 
:Aos que reoehem at.8 
~1\.os qne recr.bem at.6 
l'tOf' qnP. recebem até 

f00$000. mais 100 % .. 
t50$000, ma i!'- · 9-5 % .. 
'!00$000. mais 90 % .. 

r) Não. ío.i revisto pelo 9rador.: 

200$000 
292$000 
380$000 
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Aos que rooeoom aLt~ 
Aos que recebem até 
Aos que recebem a~ 
Aos que 1'ecebem até 
Aos que recebem até
Aos que recebem até 
Aos que recebem fitá 

250$000, mais 85 'lo .. 
300$'0{)0, mais 80 .% •• 
400$000, mais 70 o/o •• 
5008000, mais 60 % .• 
600$000, mais 50 % •• 
700$000, mais 40 % .• 

1 :000$000, mais !?O % •• 

462$000 
M0$000 
680$000 
800$00(} 
900$000 
00{)$00(} 

1:200$000 

A presente lei entrará. em vigor d~ada B data de sua pu
blicaç§.o. 

8ala das se9Sões da Cs.ma..ra., de d&Zambro de .1920. -...; 
A.lberti-no Dru.mmond. · 

Junto a tabella de vencimentos aotuae~ comparada com o 
augmento projectado e a de vencimentos augmentados com
parados com a da. Central do ~rasil. 

/ 

~· 



Est. /'a..tu d~ Fe·l'l'~ Ocst~ cl6 AUml~ 

&m·cüaria : 
t secl'c.taJio . . .. . ..... . .. ..... . ... . . .. . 4 • , • ~ •• 

J pt•irnch·o esm·~pttu'ar~o • . .•.. .•• • • ... .. . . •. 
·I ~egundo e~<mpt.m'IU'tO , • •. •• ••• •• • • . ••• . •• 
1 CC!'Coil·o cscriptura l'io . • . • , ..• . . . . • , •• ..••• . 
l ;.u·chi\'iBta . •.... . . .. . . • . . . . .• • . .. •. .•..••. 

Contabilidllde : 
l chefe da Contahililhde .... . . .. .. . . .. . .. .. ;. 
·! tbc~oureiro • .• . • . .. . .. . . . ... .... . . ..... . . 
i guat•du-Jh•J'os .. .. .. . • . • . • . , ... , • . •.. . , . . , 
t ~.:ontadut• . ... . .. .. . .•. . .. • . . . . . , .. • •• • .• . 
1 cocat'l'cgado de c;;tatistica . • . •• • . • • . • •.... 
i t1ol de the!QUI'eír o ............ .... .. . .. . . . 
:! pagadora-; 11. 6:000~000 . . .. ... . .... . ... . . . 
1 11judnn•o de guat·da-llnos ...• . . . .. . . . .. . . . 
·1 cscd,-ão da Thc,;out'.tria ... . . . . .-•... , . .• . . 
7 primei roi CSCt'ÍJitm·ario3 a 3:6oos •• •• • •• • · .. 
;; ~eguudos mcriptut·.1rio.o; n 3:000$ • •• • . • ••• • 
:; tCl·ceh·os e3criptm·at·ios a 2: ~o os •••..••. ... 
: qual'los c scd ptm•:n·i!l!i • •• • . • .. •. • • . •• ·, • • . • 
a iiU.\'i!i:.U'fH de ~·, a J :8003 .. .. , , ,. .. , " .. ., 
u auxilia-res de , .• , :1 1 :-i/1-0$ • • . • • • • .• • ·, • • • • •• 
·t auxiliares de 3a, a 1 :~OOS' ..... ~ .. .. . : .. . .• 

T t'él. rego: • 
2 d~ero, de ~ec~:lo a -i:200~ . ...... .. .... .. . . 
1 primei1•o e sc t•ipturado . •. , • • ..•...•.•• . • , , • 
2 ~cgnndos eccriptU!'IIrios a :; :0001) • • • •• , • •• , 
i toL·f',ci r·u~ c~cr·iptur·:r t'i (iiJ a 2:{00S., .... , .. .. 

7 :.200~000 
3:600);000 
3:0008000 
2: -l:OOSOOO 
1 :800~000 

p:OOOSOOO 
IJ: -1008000 
i :200SOOO 
7~ 200SOOO 
7:2003000 
6:tl00$000 

12:000SOOO 
-l. :B00$000 
4- :800$000 

2:i :2008COO 
15: 000))000 
1 ~:0005000 
1!i : !21}$000 

-~: ooosooo 
.X :GiOSOOO 
-i- :800.000 

S: 40080QO 
:\ :óOOSOOO 
õ:OOOSOOO 
~) ; 600$000 

Com o a.ugmonlo 
. ptojecUMo 

iO: SOOSOOO 
ti: -'808000 
li :5GOSOOO 
lt :MOSOOO 

i8:000$00(1 3:!H0$000 30:910SOOC 

-1;;9:0tl(l8000 

H :400SOOO 
11 :760SOOO 
10:800~000 
.10: 800SOOO · 
10:tl00~000 
9:9001000 

1{):200li000 
~ : lGOSOOO 
f) : tWSOOO 

·1-S : 3&09000 
:l7 :1li2SOOO 
22:8006000 
:.!7:i2BSOOO 
.l7 : li:i05000 
l li:8~8SOOO 
~: uOO~OOO 272:õlõ$000 

1 3: 1 :10~0110 
t\ :~80$000 

.I i : i 005000 
:1.8; 2~0~000 
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-;9·~v):f:~·; .. .. ·: . -::;·:·· 
'·r. 

~ t . · ~ .JO •• 

.\quartos U'il:l'ipttll':u'io3 a 2::lôOS ........... . 
4 :wxili<H'OS da i", n 1:8009 ........ ....... .. 
-~ au.xllial'O> do 2•, lL 1 :HOS. , ,,, f .. ... •, •••• 
2 11 u.xiliat·e3 ,Je 3", a 1: 200S .• . . • , ...... , •••• 
2 inspcctor·e.~ a tj:OQO:J .................... . 
!i mb-inspcutores a -1-:80()~ ••.•••.••••••••••• 
-1 agento etn UoHo llodzonto ............ ·, .. . 
·.1 nju:lanto em fl:lllo lfo1·ir.onte ••••.••..•.•.• 
ti uonfet'únto~ oro llollo Bol'izontG a. 1: SOO.S •.. 
!i tolcgt·nphis\:ts em llell<J II<Jr•izonte :~. 2:4008. 

Looomot;ão: 
-1 chefo do socc}iiO •••••• ••. • •••• •••••• •••••• 
t primch·o mcriptm·orio .... ...... ..•..••••. 
f segundo CSCl'Íptru·c'l!'iO •• ,. , , • •• ·,,., ·,,; •, 
2 tet•colms o~cri]>tm·a.l'io:> a 2: 1\..QOS .••..••••. 
:~ qua1'tos 05Cdpturat·Jos a. 2: i 60S •••. .••.. ••. 
2 a.uxiliarcs r:o t•, tr 1.:8oos ........ ........ . 
~ atlxili~tr·os fiO 21 , :L I :HOS . ........ . .. ... . . 
·.} auxiliare;; de 3\ :t -t: 2aos. ; .......•. ..••. • 

!.infla: 
J dO.>CIIhista . , •.•.. ·• · •. · • • • • · • • • • • • • 1 • • • • 

l dt~fc do ~e<l<;ilo ..........•....•••..• , . • .• 
-1 pl'imeit·o o;m·iptuml"io ................... . 
J ~cgundo CJI}l'lptumdo ..•.. .•. • , ••......•. 
·1 Lo•·ceit·o o~cripttn·•wio ...... .. ..•..••...•.. 
t C!lliH'f.o o.·wr;ptlll'Hrio .••...••...•....•...•• 
2 auxíliarc> do -1~, a L :Boog ................ . 
1 aw;iliat·es.\e'!•, :l l:HO~ ....•. .•..•..•.. 

8:1J~OS000 
'1:2008000 
~:7ilOSOOO 
2:4008000 

i2<000S$OO 
2~:000~000 
3:60G80e0 
2:HW8000 
<J:ooosooo 
2:ooosooo 
----~ 

i-:2008000 
3:t>oonooo 
3:0003000 
4:800$000 
u:48US000 
3:8008000 
U:760Sooo 
1\:8003000 

~:8005000 
.};2003000 
3:11008000 
a:ooosooo 
2:4008'000 
2::i&OSooo 
3:6008000 
-í-:32ogooo 

H.f.:J6060SO 

36~240SOOO 

28:ososooo 

Com o augmento 
proj.ectado 

1 u: 8•1-B$000 
1,kOi08000 
i1:232gooo 
4;800$000. 

Hl: 2008000 
40:8008000 
6:480SO<JJ 

. ·Í : \Ü 2,$000 
ii:;JliOSOüO 
22:8008000 208:902$000 

7:B60~000 
0:4805000 
1.1:5!>09000 
l)::l20SOOO 

:12:6368000 
6:820$000 
H:~328000 
9;3608000 

.-'"8:1 <lOSOOO 
7:!i60SOOO 
6:4803000 
a:!iGOSOOO 
-1-:üGO~OOO 
4 : 10~8000 
1:0208000 
8:i2-t8000 

-~----1 

68: 7ii8$000 . 
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l!'$!r11da drJ l i'erro de Goya:. 

~c,~retal'ia : 
i i" e;;criptu,·al'io • . o • o • o o o •••• • • ••••• 

t 3° e~ripturario ..... .............. . 
1 auxíil:~r d•! t~ clas;;c ......... . .... .. 

t:t)ntabilidade : 

1 ajudnut•1 da contaoJo1' ...• ;. , .... ••• 
1 1'' CECI'ipturario o •• •••••••••••• •••• 

2 2" as'?t 'i ptura dn,; a 2: ~o o os .. .. . o .. 

Traf•Jgo: 

i inspc~;tor ...... o o • •••• o • • o. o •• o o •• • 

3 suh-inspcctoros a i :800j •.. •. o o o o o • o 

2 t•• c~cr1ptumrios n :1: 600$0 ••• •••••• 
J 2° e~r1'iptu1•ar·io . •. , ..•....•••...... 

l.i11ha : 

l desenhi~ta .•.. . o • o ... o •••••• • •• •••• 

:1 t• oscríptm·a,·;o, ................ .. . 
~ 2• oscriptnrario ..••.• o •• o. o • • •• •• • 

.i ~s· o~'~ritlt.urnrio . .................. . 

ActlJR} 

3:0001000 
2:1001000 
i :800~000 

~ 800$000 
3 600$000 
4- 800$000 

G:OOúSUOO 
i4:400SOOO 
7:2005000 
:J:ooosooo 

3:600500\J 
3:6006000 
a:ooosooJ 
2:400$000 

7:2oosooo 

1:}: .200.$000 

:1u: 600$vOO 

·rota I geral ... ~ ...... ..•. ... .. ........... ... 

12:6008000 

·i-2): 240~000 

'l'vtal acllla 1 .• o. ·t20: 2WJJOOO 
Corn a. ·~ ..... . 741>.12.~$000 

1Jitfcrenç.1 a25 : 884#000 

Com o augmonto 
. projectado -

;; 500SOO l 
~ 560$00:) 
3 owsooo 

8 1608000 
l.i ~808000 
9 {208000 

- ----'· 

1):11008000 
2-1::-\805000 
12: 91:iO~OO:J 
5:~60$000 

ô:-!80$000 
(/: +80~0(){) 

;;:SGoSOOO 
! ::iô0$000 

13:610$1)00 

23 :7ô08000 

;j2; liOOSOOO 

23:0801000 _ _., __ _ 
746:1248000 
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ANNAES DA QJ,llifARA 

Vencimentos rompnracln:; 
d<l Minas fl a Cent.ral . 

Oest~ 

iOOSOOO ••••••• , ••••••••• ·• 
-i!IOSOOO ••••••••.•••••••••• 
20iSOOO •••••.•• -••••• •• ••• 
2S08000 ••.•..•••.•••••••• 
300JIOOO ............. ,. •••• 
3!iOSOOO •• - ...... ......... . 
4QOSOOO •••••.• •• •••••••.• • • 
aoos~ .................. . . 
eoosooo .............. : . ~. 
·'100500\l ................ .. 

i _:OOOJOOO ••• •• • •• ••.• ~ ..... . 

. · Enc~rrnda :t 2' d i?Cllssãn 
ffiC'I' O 3H ~' d_, 192(}. 

enti'P a Esl.rada rl~ Fl'.rrn Oeste 

"/<> cGm a.of« ~ntr11.l 

~00 2005000 
g;·, 2928!SOO 300SOOO 
90 380$000 -400~000 
85 462.~00 5008000 
so lSiOSOOO í.iOOSOOO 
70 ã95S2oo 700800(} 
70 680SOOO 
60 8005000 
50 900$000 1:25080{)0 
40 980$000 t:~OBOOO 
20 {:2008000 2:0008000 

do n.rtigo nnico cto proj<'.et.o nu-

O Sr. Presidente - E~gotadas as materias em di::cussii.o 
:-.·ou levantar a !"es.sãr,, designandr1 para amanhã a seguinte 

Votação õ.o prClj~eto n. r.s-9 ü. d~ i02o, est::~bf\ll'c~>ndo as 
condiçõo,; a <rue Yl dc\lmn suhm~Ur.r o.~ P.strangeiro;; r·~,;iden
tes no Brasil par:l o. :fim ele obterem tit.uio do natnr'3.1i7:nção; 
C()ffi paroom· fla Commis::::ftO <le Constituição P. .Tnst.ica sobrl" 
ns emenda~ apre;1r.ntadas e ~ub-l'mcnda;; ria mesmn. (~ommi~
l'>rto (3• di=::ctJssão) : 

Vol.nção do prójecto n. 71 :~. de H)::!O. abrindo o cr~dilo 
~upplementar d~ 1!)0 :001'1$. ouro. a verba 11"' do oroamento d() 
Ministerio das Rclaçõe!; E:d.eriores (3" <liscus!ão / : 

Yotni:-ão do projecto n . G-iO A, àc 192~, do Senado, _nhrindl) 
o crl1dilo de '~0 :611i1;l, pru·a pagamento a. Cúnfed.t.!ra~:-ao Bra·· 
~ill'im dP. Desporto,., da qunnti!r por olla adeanta.da para as 
Olympiada;; dn Anfnnz·pia; com pnrl)rr.r l'nvomYf'l rla Cnm-
mi;;~i'ln flrl Finan<_::\.!' (3• dí;;r.ns:'ão); . 

Votn~ão do 1WOjr>ct.o n. ;Oi, de 1!!20, abrindo o rJ·c•üilo 
r\il" rJp 90 :000!\l. sutlt>lrnwntn.r :'t "erbo. 23• do OJ'r:-amento Yi
Jrmtl~ rlr1 ~linisl.l!rio da Fazenda (3" ctisr.ussã(l): 

Vol:ltfin do fll'Ojocto n. 671, de t920. abrindo o r.1·mlil o 
I'!:::JH'rial dtl tJO: 2j2$92i ,·para. pagamento a. Rnmualdo ri~ Souzn 
Mr.lln; ~om. par<'CN do. C(mlmi~são de Finanças: o[1in;mrln 
JlOr q110 ~r·.J!t rlPii!.~cadn a emenda apre!;:enta<la (vtrl~ J)ro.wctn 
n. 1.71 A, ri~ 1920 (!l" di~cussno:.~ 

Yolatão ctn pr·o.14"rlo n . 7~<'.. de 1920, nbrindl? o credito 
csprrinl dP :l :2:l6~!lri7. [l:tra pagnmcnln fil' Y('ncunPnfos ao 
Dr. Carlos Al'fouso ChnJ:ms (:l" oisrn~são); 
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Vota~.ão do r~rojecto n. 719, d~ 19!!0, abrindo o rrl'dito 
de ·101 :665$.200, para p!lg(\mento de gratHkacão nos nu:ti!ia
r~s de (\~cripta da Imprensa 'Nacional (3• di!J~<ussão ; ; 

Vota~ão do pro.iecto q. 7GO, -dFl 1920, abrindo o credito da 
62 :0Hi$H 7. pat'n pagamP.nto . ao;. herr1P.irM rll' Se.-~'t'ct de 
Souza Coelho (·~" discu~~ão): . 

Votação do projeclu no 709, de 19~0. m.andando contar 
lempo dP sel'Vii!'O, pat'a o effeito de melhoria dn refol'ma ao 
Jo tencnt(l rnachlnista refor·madr' da Armada Henrique Pàulo 
Fernan.dcs; com SlJbstilut.iVr) · da. Commissão de ~in!tnca~ {3" 
discm:são); 

· Vot.ação do project0 n. 689, d!! 1920, abrindo o crooit.o 
e.c>pecia.I do 22:000$. p:1ra pagamento a . Vi(l(mte dos Santos 
Caneco & ·comp. (H• discussão) ; 

Vota~;ão do projecto no G95 A. de 19~0. providenciandà 
sobre o modo ·de pagamento das consignações dos funcciona· 
rios publicas; com emond:i da Commi~o de Finanças .preee• 
dendo a -votação do requerimento do Sr. Lerngruber 'Filho 
.(2• rliscussão); 

Vota~ão <ic. projecto n: ~56 A .. de 19!.?tl. mandando ~r.evf .. . 
gorar o credito aberto polo decreto n. 13.6-H. ·de 1919; com 
pa!'ecf>.r favoravcl da Comrnissão dt~ Fin!lnças (~· discu~::;;;_o~; 

Vot~cão do projccto no 192· A, de 1920, providt'.nciando 
sobre a ligação das linhaf! f<!rrMs .e telegropl!-iras do Brtl.!;il 
eom. il Paraguay e a Ro~iviu. cGm s!lbstHutivo do. C~>rnrnis
gão d~ ObM.& Pub1 i rrt~ e pare.cm· dn. de l'limmc:ns f~woravel 
ao .<;olJ. . .;;til.utivo {.2"' disetzssrtoj: 

YoUtCálf do projPcl.o 11. ll7S A. i1.1 1 H20. t:-onc~rlen•16 
frn.nquias postal. LcleA'I'SPhietL c tclcph~>nica , nas linh:ls of..; 
ficiacs aos membros da!> .\icsas das nuas Casas do Congresso, 
PresidentDs àc suas respectivas Commissõf'-S e direetorcs de 
~uas respectivas SN~-t·etarias: r.om par~er favoraw~l da. Com
missão de IF'inanra~ ,. sub~til utivn r! a de Polícia (2• rlis
ru!;são): · l 

Vot.ar,io do proJet!l.n n. fA1tl o( dn 1920, m:lndanilo ron
f!l.ruil' um NHI'kio parn os Trolegrapbo~ u:~. r.~'IYit.al ~u Ba.lli:1; 
~~om par(>('Pr n rnwnd':1~ ri<\ <:ommi3~ão de F'in:~.nç:ru~ (~· di:;
c•ISs;io); · ..! 

Vot.1ção do l 'CQlWt'imf'n!o do Sl· . .\2-:lUI'icio tln L:lrl'rrla ~o
lwe o pro.ieclo no 710, de 1.9~.0. l'Mm·mnndo a h'i nQ promo
·~·í•'~ no F:Xf'rrit.o (2• tH~·us"ii'o): 

Vola, ão do pto.i r.t:l o n. 708, (l•~ Hl20o abrindo o ct·c~litll 
de .1. il03 :M:í.~.?. p~ra pagam~n!.J.J d~ em~llr.c-os a.;;~umulo.s 
p:u·a in"t.aHn(}rín de ·ratwii~as dn ~úli:l. cnu~tica: l")m volm. rm 
~•'P:J.t'I:Hln •lo~ ~rs. O<·f:wio Ror.ha " Josino dt' 1\!~U.ín (2• rli~
C:ll!l>~!io; 
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I , 

_ Votação do pA~r.ecer n. 57, de 1920. rejeitando a indica-cão 
n. ·i, de 1920, com voto em separado do Sr. Prud~mte de Mo
rn.es, c_oncl.uindo po.r um projecto. precedendo a, v-otação rlo 
r·eq·ucrtmcnt.o do Sr. Ceiso ·Bayma (<;liscussão unica) ; 

Vútacão .da emenda mantid-a pelo SenRd-o ao proJeeto 
n. 611. de ·191~. da Caroara, fixando a alçada dos j11izes fe
ilrr~cs; _ j~o~ •parecer da Commissão de Con!;lituiçüo e .Ju~tiça 
(.·nnlrar-'o a !'menàa do Scnnd'O n. 25, qu~> e.3f a Casa do Cun
gr·••s:;:o m:1nt-<!Y~ por dous t.~reos de voto!:: voto:: •·m ~eparado 
(los Srs .. r osé Bonifacio e Aflindo Léoni: e parecer da Com- -
missão de Fina:n~s i'avoMvP-1 á mesma ém~nda n_ 25. prece
dBndo a votaçãü do requerimento do Sr. Elpidio de :MP.squita 
',YidP- proj.ecto n. &!J:4, de - 1920 (.<fisc.ussão unica ); 

DiS~..ussão unica _das emendas mantidas pelo Senado ao 
or(.'a.mento da )!m•inha parn o ex.ercicio de 1.921 · (emenda:;; 
ns . 2·1 c 22); 

· Discussão · unica da em~nda mantida pelo Senailo ao or
-çnmento .do Exterior (emenda n. 18); , 

2• di:::cussão· do projecto u. 273 A. de 1920, creando o 
f.i_t.ulo de professor adjunto nos Institutos de Ensino Supe
l'IM; ~com substitutivo da. CQmmtssão de Instrueçã·o Publioo. 

~;;;;.:- · J ... rY>"~nla-~e ll sess~ ás 23 horas e 10 minutos. 

··~ .. -.--
132~ SF:SSXO, El\1 29 DE DEZEMBRO DE 1920 

PRESIDE~CIA DO SR. BUENO BR..'\NDÃO, PRESIDE!Il'TE 

A's 13 horas compar ecem os Srs. Bueno Bran:!ão .• Juve
:r.a. Lamartine. Octaeilio de Alb-uquerque, c·dsta Rego. ·niony~ 
"io Bentes, Prado Lopes, Herculano· Parga. Ctmba 1\fachad·~. 
r,uiz Domingue~ . · RndriSUes Machado, Pires Rebello, Armand0 
-Hurlamaqui. Tl"·omaz Rodrigues, Vicente Saboya., Osorio dP
Paiva, Fred~rico Borges . .José Augusto, Alberto Waranhãn. 
Cux:ha Lima, Oscar. Soares, Simeão Leal, Cor:-êa de Brit,,. 
:A. !E>xand~no dR Rocha. Pereira de Lyra, Austregesilo. Deo
'dato Maia. Mar~o Hermes. Ubaldino de Assis. Alfredo Rur. 
·~E>abra. Filho. :rosé Maria. Raul "\lv~~. 'Elpir!io rle- \r~squir!t. 
Rodr1~rs Lima, Leão Velloso. Hcifor cl~ Soma, Sampa1f· 
Correa. Xicano!' .1\'ascimento. Paulo de Frontin. 8-alles Filho. 
'i\fendf's Tavarc~ Vicf"ntf' Pira~he, L rng-r11bPr Filhn . . \7."
vrrio Sodl'é. Mnri0 dfl Pnu\n. Teixeira HL·andão. Jo,;,! Gouça!· 
vcs, Augusto de Lima, Albet·tino Drummond. 1\Iat.ta. Mat'.ha-ch 
Silv~'ira Brnm. ?1·ancisco "Vallndarr.c:. :\mCJ'L:() Lrrpr•!'o, S.r>nn1 
Figueiredo, Odilon de Andratl~. Zcroaslr0 '' lYil.T'en~:m. Ant1;r'•J 
Botelho. Franci::;co Bressanc. Lo.mot.micr Gc.dof!'edo, i\Tore1r:\ 
'BraP.dão, Raul ~á. Francisco Paoliello, Waldomiro de i\faf!'ll-
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l~tães, J'ayme Gomes, ~\.laOl' ·l'raLa, Ed!;;<~.r<lo da Cunh~t. Mel:OJ 
t•'ranco, Olcgari'J l>in-to, Sevet'iano Marques, ?creira. Leite, Lu ;t. 
Bartholomeu. João >P:erneLta, E·u.genio !lfuller, Gumerc indo 
l":iba.s, :\'Jarc;al Je Escol.mr, Oct:.Wio Uoclla, Dominqo~ Mast::.t·
rcnhas, Barbosa Gónçalvcs c Joaquim Osorio {I!J) . 

Deixam de comparecer os Srs. Arthur Collares i\lureira, 
Felix Pacheco, Andrade Bezerra, Annibal 'l'oledo, Ephig~::nio 
de Salles. Dun·al Podo. ::\lonlcil'O de -;:;ouza. Antonio · No
r;ueira, Souza Castro, Abel Chennont, Bento .Miranda, Cher
mont de Miranda, Lyl'a Castro, -José Barreto, .:\.__llt'ippino Aze
.;edo, .Toão Cabral, Hermino Barroso, Mn.rinuo de Andrade,. 
'i\l'oreira da Hoclla, Thomaz Accioly, Tbomaz Cavalcanti, Il
<.!t:fonsu Albano, AJ.'i'onso Bar·ata, João Elysio, Hallhazal' Pe
I'•Jira, · Gom:ag:a Maranhãó, Antonio Vicente. Eduardo Ta vare-;;, 
uervasiu ~'ioravante, Arnaldo Bastos, Eslacio Coimbra, Pedro 
Corrêa, Turiano Cmnpello .. Aristarcho Lope~. Julio de Melio, 
Natalicio Camboim, Alfredo de Maya, Luiz Silveira, i\Ii:;ucl 
-Palmeira, !'.-lendonca. MaL·tins, João Menezes, Rodrigues Doria, 
l\!anoul Nobre, Ped1·o Lag·o, Octavio 'l\-l~mgaheirn, Luuro Villa:; 
Boas, Pires de Carvalho, Castro Rebello. Leoncio rGalrão, Pa
checo !\iendes, Arlindo Fragoso, Jo~.o !\fangabeira, Arlindo 
Leouê, Torq.uato !VIoreira, Eugertio 'rourinho. !tianoel Monjar
dim, Ubaldo Ramalhete, A.ntonio Aguirre, Octavio da ltor: iJU 
:'liil·anda, Azu.rém Furtado, Aristides Caíre .. .Raul Barroso, No
rival de Freit.as, José Tolentino, :Macedo Soares, ·Manoel Reis, 
João Guimar~es, Themistocles de Almeida, Buarquc de Naza
t.etll, Ramiro .Brag·a, José d1~ !\lol·aes, Vcrissimo de -~Icllo, 
Francisco "'Iarcondes, Raul .Pemaudes, lY!auricio de LacE"rda, 
Josê Alves, Herculano Cesar, Ribeiro Junqueira, Antonio .Car
los, Emílio Jardim, Joã.o P enido, José Bonifacio, Gomes Lima. 
Landulpn~ de 1\fagalhães, .To:;ino de Araujo, Fausto Ferraz, 
Vaz d1; Mello, Honorato ~\lve:;, Camil~o Prates, u~anoel l!'ul
gcncio, Raul Cardoso, Saltes Junior, (..;arlos Garcia. Ferreira 
Braga, Cincinato B1·ag-a, Jo.sé lloberiú .:Uberto Sarmento, .B:u·
t·os Penleu.do, Cesar Yergueiro, i\f-arcolino Barreto, Prudente 
de ::\Ioraes Filho, J~loy Chaves, Yeiga Mir anda, Palmeira Uip
p••t· .. :Jn~é Lobo, João Je Faria, Sampaio Vida!, Rodrigues Al
ves Filho. Pedro· Costa, ~fanoel Yillaboim, ·Carlos de Campos, 
Arnolpho · Azevedo, Ramos Caiudo. A:yres da. Silva, Tullo J ay
m e,. Costa :Ma1·ques, OttoHi :\lacicJ, Luiz Xavier . .-\bdon Ba
pli::;La Pereira de Olivei!·a. Celso Bnyma, Alvaro Bapt.ist:1, 
Evar.isto Amaral, João Simplicio, Carlos Penafiel, Sergio de 
Oliveira. ,\ugusto Pes tana, Al~ides Maya, Nabuco de Gou''êa, 
1'lorcs da Cunha e Cal'lv:r ~Ia:-:imiliano (1:.11 ; . 

O Sr. PresideJlte - .<\. lista de presença accusa o com
parecimento de 79 Srs. Dep\ltados. 

Ab!'e- !'o a sesaão. 
O Sr. Costa Reao (supplente de Secretario, .servindo de 

.2") procede ú leitura da a c ta da · sessão nocturna antecedente 
a qual é, sem observa~ões, approvada. · 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 29JOS/201 5 10:54 - Pêgina 3 ae 73 

O· Sr- Presidente - Passa-sé á leitura do expediente •. 

O Sr. Juvenal Lamartine (.2• Secl·cta.l'io, servindo de I o); 
j)rOccdc a leitura do seguinte 

EXPEDIENTl~ 

Ol'fít:io uo .:\linÍsLél'io das H.c laçõ;Js J~xteriorc:;, <.le ~ti Jv 
l:orrenlc, salisfazcndu a r cquisicão desta Camara, eoustanto 
do offit.io n. 5U2, de 13 de uovcmbt·o. ~obre a . inslalla•;fio de 
uma csLacão radio-tc-lcgl'aphica•,. no DisLl'iclo FederaL - A 
quem fez a rcqui.si~ão. 

O Sr. President e - E ::;tá finda a leitura do ·expediente.· 

O Sr. Sampaio Correia ( · ) - Sr. l'resith:ulC', seullo . •;um
PI'í r ü doLoroso d•Wo_!r d·~ (}Oiumuu iear ;t V. Ex. e ii. Ca:m o fal
ludmenl.o do Sl·. &~t<Hlor Ocf,acilio de Gamará, que, na .Cm,r.al"c.\ 

A!t.a, r·._·pres•!ntaYa o Dislr icbo ~'cdera.l, c, ao mesmo tempo. 
::sulicit•n· <t approvação do l'cqucrimenLu que tenho a !loura 
uQ furmula.r em wnn~ ua llancaua desta Capüal, no momento 
sem dissrmçúc:s, irmanados Lodo~ os scu!:i mcmbt·os na ·mes
ma utll", ]JaJ.'i~ que tla acL:t dos n o:;:;cJs t.rabalhus lle hoje comte 
U!ll ·vot•J de prufumlo :scnlímeulo pd<t perda irrcparilvel Õ.e 
tão i1lu8Lrc cidadão. 

O 8n. At:uw.rru UI:: LJ:\iA ~ At:redil.u que V_ Kx. falla em 
uuuw da C..:am:al'H; de que fez· vul"Lc o úi:;tincto morto. 
( .-l..JJOÜJ.do~.) 

O 8n. 8,\?.l P.\IO Canf:.\ - E::tou ccrlu disto. meu honrado 
tullcga. . . _ 

Q ::ícnadoi· Ocladliu tlc Camará tle:-;aJl))Ut'eccu, deixando 
tliU>.L g-raude falha · na t''-~ Pl'·eseuLac;.ã '> do Districto Fcdeqtl, 
falha LaiVL'Z insubsLiLuivcl no momento. Enormes fot·am 0!1 
~Cl'Yi•;.u:s )JU1' b. :E.-x. prc:sLauos ao Dis t r icto, servi vos esses 
scm'Jll't) JH"odi;;a i izado:; á (;a USa ucsf,a t:apital com abundancia. 

u() col'<t!:.ãO, <'um extL'aordinariu ésforco, com alta intelligen
eia e c~m :;orprehendcnto I.OLl:tCidllde. que er<~ , lalvcz, a 
JJJ"itu: i1ml qual idad1~ r.l t• illusl r •! eiuadão que tlesappar cce do 

:sccuario polilic1.1 de nos.':'a Lcrru . 
~ús, os uo JJistrictu l•'ede ra l, mu:if.o tlevcmos a S. Ex. 
"\cr.·t'l'<lilo tlWJ •> EsLadiJ do Rio GL".J.ndc uo Sul, 1..IL~ onde 

era filho o morL•.1 u~:>. hoj~. de\' C t..er · egual P':!zar •.• 
O Su. _Jo,\QVl.:.I UoORlO - O mais profunuu. 
o- Slt. Í:ÍAl\IP.\10 CoRIÜ;A - !)ela perda de um filho que, em 

tcna a!!Il'ia, tanto ·~ levou pelo seu caracter, por sua.s vir
tudes, por sua applic-ação e intelligencia e principalmente 
por sua hon~stidade. o nome do Estado que o viu nascer. 

( •) ~ão foi l'ovi:;to pelo orado1·. 

/ 
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O Sn. DJo:o;rsw BENTEs - :\Iuilo bem. 
O ~tt. S.\:'oiPAio CoRn~A - Toda a C:.nnara. disse muito 

}Jt:m L' meu honrado collega pot· Minas Geraes, participa do 
senlimenlo tJe pewr de nós outros do Districto Feder;.d. pois 
rouos nós ·conhecr!mos ~ apreciamos os esforços que des~n
vulvcu o Senador Ca.mará, sempl'e imperterrilo na defesa das 
;;randes cau:>as nn ciouaes, aesta collJO 11a outra Casa do Con
gre;:;so ~acíonal. 

Não vr~ciso faze t· um esludo dos uctos pmticudos ~n 
sua Yida política p•~lo SeuauoJ.· Octacilio, pois todos estão 
t.Jl'c.•;cntes á nos~a rtll'OlOria e l'E:cot·dar importa em louvar 
t:~ s~;:s aclos . · . 

Dus actus pt·alií:ados .. na politiea. elll dcfc;;u dos üllc t·e~
scs nacionacs, t•es\.J ita o maior l01n:ur que se póde fazer ;i, 
sua tnemul'ia. S. Ex. roi, uas hwlas em Llere~a da:> causas do 
uo:~o rJaiz. sempre .um justo ·~ UUI·I~naz - Jusl'tlln, et k nu 
c;em. Este o mniot· elogio q ~,te :;1; )Júdt' fazer tl;:> menwl'ia do 
S L' ~mdn · mt.tdo llc h ojf:. • 

(Jluito bem; muito ÚIJill. O OI'Luio;· é uúl'a~Jado 11elus collcyas 
p?·esentes ) . 

·O Sr. Joaquim Osorio i.*J - ~t· • .Pl'e:>itlcule, a rctn·e~c u~ 
iat;ão d.o !tio Grande do ~ul, ucsl.a Ca.tnara, a~.:;ocia-:sc ao g-t·•wuc 
pelat· Ja l.Ja;u.:ai.la do JJistl'icto Federal pelo fall ·:cimf..>Jllo t.ãu 
prcutaluro do &n-ador Oclacilio Gamarú. Et·~ o inc~qucdvt~ l 
murttJ. natural úo Hio Gl'andc do -~ui, ·cu.io~ inlercsse5 ét•m:prc 
lc,·c ·em vi~ta c1n toda sua vida publica. 

·Si o Dístt·ict•J Federal p~rdeu hoje e:>~c j!Ju;;l rc rcprnscu
taulc na Camant Alla, o Hio Gra Ltdc do ~ul sof1're. u perua uu 
um Jilhu dílecf.o, que o hom·ava pelas altas virtudes civica:s. 
i .lpohulo.~·.) 
· :-<ascido ~m P elo La:;. r.crtcucia o S.enadot· OcLw:i li o Ca-

mard. R uma lla:; mais di~t.iucl.a.s familias do E:sLaJo. Houi'OU e 
cJr~YtJ\1 o nome út~ sou illu:>trc pt'ogettitor, que lhe tt·a.usmittiu 
"" l1unbsimas qualidaucs que ot·nuYam o s~u co1-a!:ãu . Colllu 
dlt-, viveu na [Jratica do bem. que u :::iena.dor Cu•uwrú úc L'
J·amott •:m loda sua acLividade pt·ufis~ional. 

,\. Hcpublica t'ct·de tumbem co111 o d·~saiJtJat·e!~itn cuLu tlú 
ScnadoJ' 1;amará um t.I•~Yotallu lcgcnc.lal'io. (.-llioiado.~.) 

·!:icrv i u Jcalcw:ntc ao::; ~cus i<lcw:s que pu;.;n\l.va com ardw·. 
Aiuda r·~ellulem•;ULI) ~m um notavel voto em ~~eparHdo, UI) ~e
uadt'. n~vcJ.n·a a cx:wta. cumpJ'ch•:n~ão tfl) I'('!;Íill\'H. vela .stts
lt:ttlat•üu tia ti(!f13l'{Wfiu t.h.ls JtOdci'CS. Esse uucumcnlo fi·~aroí 
Cl)lllO. U'lll;'l. das pag'íuas mai::1 bt·illlantcs· de sua ut.:~;ão pai:'la
;ucntar. 

Em um r iogramlcn5-e distinclo. amigo d1~vuluúu Lle sua 
tl.!rra, um amigu bom c dedicado. A:soda-sc a ropr '..'!;énLw:ão 
do Ilio Grande do =~ul tis homenage.u !:l que ror•.!ul pre.st.uda~ ao 

_(.) E~_lc ili~CU!'SU uão roi l'CViStl.l pt:l•J l.tl'UU!Jl ': 
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Senador Camará que pód<2 bem fis·urar entre os -setõ'3s do -tra
balho, pois Lriumphou pela intel!igeucia e pelo ~sforç(}. (MuJtv 
lupn.) · .... _ ~~~ .t ~= , • ..<t-

O S1•. Francisco Valla.da-:res- V. Ex. lla de CO I I-
. sentir-, Sr. Presidente, que eu decuu·e expre:;samcnte o meu voto fa

voravcl ao que acaba de sm· requel'ido pelo llObt•e Deputado pelo l)i;;
u·ict() Federal, om uome da sua ba.ncaa<t, e assim rue a:>sccie a.l.od~s 
homeua.geu~ que venbaru a ~er pre,;tadas ao illustre cidadão que roi o 
Senador Octacilio Camará.. Sua mo-te constitue uma geandc perda 
para o paiz. ( Apoiac,os .) 

Foi clle um espirito e5clarecido e culto, cheio de eathusiasruos c 
de energia, urua. ~·ont:tde forte, uma actividn.de tonnida.vel, forte sem
pr·o ao ::;erviço dos seus amigos e da. Republica. (:tp•1iudos.) 

-Jledico, clin~ da pobreza na Vtlsta zona dos suburbios, cnl que 
sua aCI(à.O e influencia. mais girectamente se fi:r.et•a.m sentir; nüvo
gado,-politico. bomem de partido, tendo alcauçado ~or merito proprio 
e apoio populat• todas a.s posições, ascendendo ao :senado antes dos 
40 annos, a sua. principal força. estava. nos humildes (apoictdos, mu.ito 
fn:m) aos quacs devotou sua. existencia, que t~!vez. p•)l' is~o mesmo. 
mais rapidamente so consumisse no trabalb.o de todas horas que foi a 
liua rapida. e bl"iiha.nte vida. 

Pl'ematuramente arrebatado em pleu:.r. acçii.o, dellc fica a me
moda de um luctitdor tenaz e infatigave!, um cida.dao ntil e d1guo, 
um esforçado servidor da dmnocracia:-uma. vida. cheia, honrando a. 
Patria e a Republica.. (Apoiados; muito bem..) 

Associaudõ-me ás justas palavra.;,; profet·ida.~ pelo enüneute Sr, 
Sampaio CorTêa, em uma bornenagcm a mais <W :Sen<t-dor Oc~acilio 
Camará., requeiro, peço a V. Ex. que llOmeic uma commissã.o quere
presente a. Camat•a no seu ~aimento. (!llUito bem,; muitu bem./) orador 
é abraçado.) 

O Sr. ilionysio Bentes - 'i:.ir. l'l'esidente, ~a.ml]er11 o Puni 
vem ll'ibutar sentida -bomeuag-em ao brasileiro illú.slre que .se 
cllallJou Oct.aciliu Calllal'~\. e associar-se ao luto que cobre e,;La 
palria pela perda de tão digno filho: 

lnd h:idualidade mat·cada pot· um prestimo umnimodo, 
•tumllos u conheceram tiveram eru;ejo de verifica1· que a suo. 
aetiviJadc, róra de conunum. se desenvolvia, desdobrava-s~. 
'! multiplicava-se, :onbrctudo, como a~;aba de accenluar o dis
!.indo Deputado po_r· ~linas Gerae~ em prúl da causa do~ -lmmil
des I.yw.itu b..:m) e ainda ha pouco a Camara teve occasião de 
discutil' \lilla reforma, em que elle empreg-ou os seu~ melho-res 
••.srorço.:;: foi a reforma Jo::; Corrdos, em que O~;Lacilio uc Ca
mat•á eollaborou ei"ficazmcnLe, com preoccwpacão de melhora~~ 
a sorte J.e no~:;us compat.rü:ios, que labutam natJuella re-
particão. -

Ao -Pal'á prestou ello acr;entuados serviços ... 

O ~n. PIIADu LoPES E ll<JTROS Sns. DEPú"'TADOS - Apoiado. 
O ~t. DxoxYSIO BE);'l'Es-... e é por isso que o meu Estado, 

de todo cora.tião, participa das :homenagens a essa preclax:~ 
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SEss::(o tM: 20 DE DEZÉ~rimõ DE i 920 

memoria, cabendo-mé, como· :preito <\..quelle ~1uc dcpoi:; d·~ 
honrar esta Casa, fazia partn do Senado da Republica, propl)l· 
<J levantamento da sessão, embora pela angu-stia oo t~Jp(• 
seja; convocada outra para Ioso em S('guida. (Jlu:ito bem.; 
mmto be-m.) 

O Sr. Presidente - 10 ~r-. Dcp11ta<lo 8anJ.paio t.:ol'l'cia L'<~
quereu que na acta da sessão de hoje fosse inserto um Yoto de 
vc~:a.r, ]Jclo fal lecim1mt•> úo Sr. Senadvt· Octacil io de Can1ar-ú. 

üs Srs. que approvam este requerimento, queiram :se 
levantar . (Pausa . ) 

l<'oi appr·ovado . 

O Sr . Deputado Francisco Yalladat'es t•equcreu que fl).>!SC 
nomeada uma Cf)mmissão de tl'cs mcmbt·o~. !)ara J·cpre,;enl.a r 
a Gamara no sahimento funebre. · 

Os Srs . Que approvam este re.que1·itnento. queiram se le-
van lar. (Paltsa . ) · 

Foi approva{!o . 

. O Sr. Deputado Dionysio Bentes r equereu que i'os.se !Q
vantada a actual scs~ão, onl' homenagem a mamoria d;.1 S·mador 
Octacilio de Ca.mará .. 

Os Sr.s. que approvam este requel'imenlo, que i t'Ulll se 
levantar. (Paus11. ) . 

Foi appró\'ado . 
. Em obedieneia ao voto da Camara, nomc;io, para a com

missão que tem de acompanhar o fereLro do Senador OcLaeilio 
de .Camará, {)S Sl's. Sampaio Cor·reia, Fraucisco Y<tlladares e 
.Joaquim !Ozorio, é levanto a sessão ~onvocanlilo outr·a para ás 
13 horas e ·i5 mi-autos, com a seguinte 

ORDEM: DO DIA 

Em conscque.ncia <.lo vot.o da Camara, vou levan La·r a 
sessão, convocando uma outra ex:Lraor<lina.ria para hoje, á,; 
13 horas e 45 minutos, com a mesma ordem do di'a,_ isto é : 

ORDE:i\I DO DIA 

Volação do proj cclo n. 580 C, <le 1920, estabelecendo as 
condições a que se de~em submc:tltw os esLrangeiros rcsider.
tes no Brasil p3Jra o fim de obterem tit.ulo de naturalizacii•) ; 
com parecer da Commissã.o de Conslituição e Ju-stica sobrl.! 
as emendas a.presenta.das e sub-emendas da mesma Commis
são (3" discussão); 

C. - Vol. XVI. • 2:1 
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~t.:' .. -. 

:Vo'tàeão ·do .pl'ojeolo n. 7-H, de- HJ20, abrindo o ·eredil.o . 
-~upplcmcnt-ar da 150:000'*, ouro, á verba 1i" do <lrçamcnto ün 
:\JinisLcrio das Re:lações Ext-eriores (3 .. discussão); -.. 

VoLacão do projecto n. 640 A, d-e 1920, rlo Senado, abriu
ido o credito de -10 :-Gi6$, pa-ra .pagam~nto ó. Confederação Bru.
-silcira de Despor·.t{)s, da quantia _por ella adiantada para. :ts 
Olympiadas de Antuer;pia.; ~om·- parecer favoravel da Com
missão de Fiuan~as (3a d-iscussão); 

'Votação do projecto n. 707, de 1920, {lDrindo o oredl~•y 
de 90:0005, supplemen~-ar á verba. 23" do orçamento vigent(~ 
~o l\.linistcdo da Fazenda (3• discussão) ; 

Votação -do projecto 11. 67f, de 19.00, abrindo o credi<.~ 
especial de 50:272$927, para .pagamento a Romúaldo Jc 
~-ouza :Meno; com parecer o~ Commissão de Finanças, opl
uando pa:ra quP, -seja destacada a emenda apresen-tada {vide 
-projecto n. 671. A, de 1~20 (3• discussão) ; 

Votação do projeci.o 11. 754, de 1-920, abrindo o cretlit1~ 
• spccial de 3 :236$557, para ;pagamento <le vencin1cut04; ~) 
!Dr. Carlos Affonso Chaga"S \d" discussão); 

Votat;ão do' projeclo n. 749, de 19-20, abrindo. o crediJ'.<:• 
éc :101 :665$200, para pagamento de -g>ratMica.ção aos auxilia
"''..'s de úScr-~pta da. Impr~nsa Nacional (3~ discussão); 

Votação do p.rojecto n. 750. de -1920, abrindo o creO-ito o.c 
.õ"2 :0168~17, para ~ame.nto a.os h~'\d-eiro.s de Severo '.:l c 
.t'Ouza Co<;Iho (3a discus-sãõ); 

Votação do ,prO>j.ooto n. 709, de 1920, mandando conti!t' 
tcm;po de serviço, para o of<feito de melhoria de refor ma, ao 
tenente machinJsta. reforn)ajo da Armada Henrique .Paulo 
:Fernandes; com s-ubstitutivo <la Commissão de Finança!; 
_(3• discussão); · 

:Votação do .projecfo n . 689, de · 1920, abrindo o credit:> 
~~;;;~cial de 22:000$, para.. pagamento a. Vicente {\os Santos 
Caneco & Comp. (3" discussão) ; 

Votação do projecto n. 695 A, de i920, :providenciando 
·tiobre o mod.o de pagamento das consignaQões dos funccio
:narios publicas; co-m em-enda Ida. Commíssão -de Finanças, 
precedendo a '\'otação do requerimento -do Sr. Lcm:;rubcr Filho 
(2• discussão) ; 

vo-tação do .p.roject{, n. -i56 A. de i920, mandando rcvr
~rar o credi-to aberto pelo decr-eto n. 13.641, de 1919; com 
{.tarecer ãavoravel da Commiss'ão -de Finanças (2• discussão); 

V-otação do .proj-ecto n. H~2 A, de 1920, .providenciano~ 
.:;obre a ligação das · 1linhas ferr.eas e telegraphicas do Brnsa 
~!om o ParagUay e a Bolivia, .com subs-titutivo . da Commic:•· 
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são ae Obras Publicas e parecer· da ue .Finanças, favora.vcl 
o.G subsbtutivo (2• discuiSsâo); 

Votação du pro,jeclo n. 6i8 A, lh~ l!J:!O. coacc<lendo f r•an
quiu.s postal, l.cl~g-I·a:phi ca e !.dl!lJlwnicu, nas linha'> officiae~ 
ao~ membr o;:; das i.\'lesas das· tluas eul':t s d•.1 t:ongrcsso, Presi
dentes de suas respectiva.s Com1ni:::sõp:,~ L' tlil'cétores de suas 
respectivas Secreta·rias; com 1Jat·cc•!1' t avol'(tvd UI} Commi~são 
de Finan~as e substitutivo ua dt~ l>l•liciu (~ · Lli~cussãu) ; 

_ Votação do p!l.'ojet.:to n. üüO A. th• I !:I::! O. mandan<lo cou-
•!,tm:r um edifício .para os Telegraphos !La capl·tal da Bahia; 
com parecer e emendas da Cunnni~s[\·.1 Lll• F inunlf'li; {2' dis
<:ussão; .: 

votaçãô Ul) n:(j UerimcuLo .J u ::ÍI' . MUUI'ÍC il) de :.acerda :ifJ• 
bre o proj ;~;:-to l!. 710, d~ i920. I' l'l'c.H'lliUllJo a l ~i ii;l promo
çõe:i no ExerciliJ (z• discussão); · 

:vot::u;.ãc.} do tm'5t\clo n. iiJti. cJ ·~ HI!!O. abt ; .. A•) o \!!'edito 
:;]:; -i.803 :645l;\062, para pa.gamlHlb dn l1li CclL'gO:; n!::sumi 1os 
}Jara in~t;tFação ..ele fanricas de .:lu da. cnustica ; eom votos em 
~eparado dos Sr;:. Octe<vio Rodlu :! Jo~ino de :\t•:mjo (2" cti.s
c;ussão) ; 

Votação do parecer n . 57, de 1lJ2~, l'<Jjl!itando a indicação 
D. 7, de 1920, com >'O'to -em separado du S1·. Prudente de Mo
raes, concluindo por um i}rojeclo, pr~:c~u1mdn a votação do 
requel'imento do Sr. CedtSO Bayma (d.iscus!!ii.o unica.); 

.:-
Vof..nção da · emenda manl.i·da pcl11 Sonado ao projecto 

11. 6.H, de 191D, da Camara. fixando a at~:adn dos juizes fe
{!er-aes ; com parecer da Commi~são do Gon~l.ituicão c .Tustiça 
contrario á emenda do Senado l l. :!5, quu est.a Casa. do Con
gresso manteve por dous ~ercos de~ vuLoil; vot.o.~ em separa.ao 
aos · Srs. J osé Bonifacio e A.rlímlo Lt\Olli; ~~ parecer da. Co-m
missão do Financas favol·av.el ú mesmu. cmllnda n. 25, prece
(lendo a. vdtação do requerimento do Sr. Elpidio de Mesquita 
.(vide t)rojecto n. 694, de :1.920) (uiscu!;,:ftf• uni<:a); 

Discussão unica das <:tncndas llHtlll idas pelo Senado ao 
orçamento da .Mar.in·ha va.ra o exet'cido d1} i92t (emendas 
ns. 21 e 22); 

Discussão unica da emendl\ ll1!Ull.idn lH•lo Senado a() or
ljamento do Ex~erior (emenda n. 1 8); 

2• discussão do projecto n. ~;:1 ,\, rio 1\J::lO. creando o ti
tulo de professor ad·jUnt.o nos [lli'ILi.\.ulnR o~~ Ensino Superior; 
com substitult.ivo da .Commissão df• 'Jn . .;:l,rUI:Cão P ublica. 

Levanta-se a sessão ·ás 13 tioi·u~; 11 3ú minutos . 
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1S3·' SESS.\.0, .EJl .29 DE DEZEMBH.O DE l9.!m 

(EXTRAOR.DlNAR'B.) 
• 

!'ltESlDl:;NClA DO SR. BUENO BRA!\'"DÁO, PRJlSIDE.NTE 

~-\!'s 13 horas e 15 minulos, .comparecem os Srs. Bueno 
Brandão, Juvenal Lamartíne, Annibal Toledo, Oclacilio de .Al
J.mquerquc, Costa Rego, Antonio Nogueira, Diony.sio Bente:;, 
J?rado Lopes, Lyra Castro, Herculano Parga, Cunha Macha\1{), 
Lui~ Domingues, Hodriguc:> i:'la·chado, Pires Rebello,· João Ga~
:Oraí, 1.1\-rmando Bürlamaqui, IIermino Barr-oso, Thomaz Rodri
gues, Vit·ente .Sanoya, Osorio de Paiva, Fre·derico Borges, José 
Augusto, Alberto Maranhão, Cunha Lima, O:o.car Soares, Si
meão Leal, João Elysio, Gernsio FioravanLe, Correia de Brit
to, Alexandrino da Rocha, Pereira de Lyra, iA.uslregesilo, Aris
:tan:ho Lop('s, Deodato Maia, I~Iario Herme::~. Ubaldino de Assis. 
Pacheco Mendes, Alfredo Ruy, Seabra Filho, José Mária, Raul 
iA..lve;;, Elpidio de 1\Iesquit.a, Rodrigues Lima:, Leão Vellosp, 
!\Ianue1 M.onj.ardim, Heitor de Sol.llZ'a, SampaiD CoiTêa, Ni.c:mor 
Nascimento, Paulo Frontin, Salles Filho . .Mendes Tavare~. Vi
cente Piragibe, Lemgruber Filho, Azevedo Sodré, Manoel Reis, 
Thetnistodes de Almeida, ,Binarque de Nazareth, Ramiro Brd~, 
Josf de Moraes, Verissimo de Mello. tl-fario de .:Paula, Tei?.:eira 
l~randão, José Gonçalves, Augu;;to de Lima, ~~bertinó Drum
m<lnd, Matla Machado, Ribeiro Junqu~ira, Silveira Brum, 
Franc.isco YaUadares, Emmo Jar·dim, João Penido, Americo 
I,opes, Senna Figueiredo, Landulpho de Magalhães, Odilon de 
Andra.de, Zoroastro AITvarenga, Antero Botelh{), Francisco 
Bnssane, Lamounier Godol.t'redo, .Moreira Brandão, Raul Sá, 
Franc.isco Paolieilo, \Valdorniro de l\ía~galhães, Jayme Gomes, 
A\laor Prata; Camino Pratea., Edga~·do da Cunha, .Mello Franco, 
Carlos Garcia, Ferreira Braga, José Roberto, BacJ:l."'S Pent.eadú, 
!M,a.rcolino Barreto, El'oy Chaves(. Y~iga Mirall!dao, Palmeira 
R.ipper, José Lobo, João de Fari.a, Rodrigues Alves Filho, Pedrú 
Co~a. Manoel ·vmahoim. Carlos. de Campos, ~-'\Jrnolpho Azevedo, 
Oleg-ario Pinto, Severiano Marque-..s, Pereira. Leite, Luiz Bar- · 

. t.holomeu, João Pernett.a, Eugenio Müller, Gum!ltcindo Ribas, 
Ser~io de Oliveira, Marcai de Escobar, Octavio Rocha, Domin
goa .Marcarenhas, Ba:rbosa Gonçalves, Joaquim Osorio e Carlos 
:Maximiliano ( 117) . 

O Sr. Presidente~-,. A lista de presença accusa o compa~ 
recimento de 117 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 

O S.r. Costa Rego (supplente de Sec'l'etario, sertindo de 
2°} procede ~í 1eilul'a da acta da sessão exlraordinaria, a qual 
é, sem observações, approvada. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 29.11l512015 10:54 . Página 1 O de 73 

SESS.-.:0 E::O.i 29 DE DEZEMBRO .OE 1920 

O Sr. Juvenal Lamartine ( 2• Secretario, servindcr de 1•): 
declara que ntio ha exp.edientr.. 

E' lido c fir.a ~obrü a l\!esn n ~ . ~ ullrrior {irlilwrfl~Cfio um 
pro.iccto dn ~r·. Gom0rcinclo 11ibn::: . 

O Sr. Presidente - Não ha. mais oradores inscriptos. 
Si. mais nenhum dns Sr.~. n.~put.arJos qurr usar dn pala

vra, vae ~e pa:;,:ar a Mdrm do dia. (Pausa. ) 

Compal.·e•:.<>m mais 0s. ~t·s. Arl.h ul' Collurr\s :\loreira: Feli~ 
Pach~to. Andrade Bez~'tTa. J<~phigenío c!~> ::'-la llr:s. Snu;r,a Ca;:;tro, 
BP-nto Mi r .anda. Aggripino A%evedo, Pin~.,; ú1~ Car\'alhn . .T:oã." 
Manganeii·a .. l'oão Guimarii~~. José Ah·es. José Ronifar. ío. Go
mes L ima, .f(Bíno dP. Araujn. Flltl::<i{) Ferraz, Ya1. de Mello, 
Honorato .'\h·es. naul C<!rdoso. Cio t~inato Bt'ap-a. Cn;:ar· Vei·
gneiro, Prndcnt~' rl r~ Mor al';; Filho, C:E-.sar Bayma, .Joãn Sim
plíeio c Carlos J:>enafi('l (2 O . 

- Dnixam de comparecer o:; St·:> . DorvaJ Port.o, Montei ro 
de &> uza. AlJr.l Chermrmt. C:hrmnnt. de Miranda, .Jos0 Barreto, 
?.larinllo de ,\ndrad,~. i\Ioreira da Rocha. Thomaz Aeciol:r, ~-:: 
Thomaz Ca,·akanti, Ildefcn1So Albano, Affonso Barata, Ba.l
t.hazar- Pereira. Gonzaga ~Taranh:'ío. Antonio Vicente. Eduardo 
Tavar<'S. EslaCio Coimbrn. Pedro ·corrca. Turiano CaÍnpello, 
Julio de ::.'.lc!lo. Xatalicio · Camboím. :\.lfrt1do de Maya, Luiz 
Si!\'eira. Miguel Palmc>i ra. ~lcndnnça. Martins, João ~fcnezcs, 
Rorlrigucs Doria. Manorl ~obre. Pedro La:;o, Octavio ~tanga
beira, Lauro Villas Boas. Gasirn Jkhelh Leoncio Galrão. Ar
linc!o Fr'a~oso. Ar! indo · Lrnnc, Torquato i.\Jor<'ira. Eug.en,io 
Tominho. ubaldo Ramalhete. .\.ut.onio Aguirrc, Ocfavio d3. · 
Roc.ha Miranda.. :'\ZUI'I.hn F tn-t'2do .. 1\ristidr.s Caíre. Raul Bar 
roso. Norival d~ Fn~íta.~ .. JosG T olcntino. :Macedo SoarP.s. Fran
cisco '.brcondes. Rau1 P crnand l'!;. ~lanricio de Lucercla. Her
c-ulano f:P.~cú· . ..:'\ntonio r:arlos. M:-~nMl Fui~Pncio. nnnl Cardoso, 
Sallr.;;; .Jun!oi·, AlJ)I'r t.n ~arnwnlo. ~ampaiQ Yidal. Ramos 
Caiado, :\ :'-T•' ·" da :::;i!Y:t. T11!ln .Ta:;mf'. r.osta :\far qu r;:. O~toní 
~Iaciel. Luiz Xavif'r. Abdon B;1pt.istn . PcrP.ira de Oliveira, 
Alvaro Baptii'ta. Evariste Am!\ral. Augusto Pestana, Alcides 
Maya, Nabuco de Gou\·êa e Flor ns dn Cunha (69). 

ORDE'~I DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com~ 
:varecimento rte 141 Srs. Deputados. 

Va~ .se proceder <ís vota~ÕE's das matcriaR que se acbam . 
so1)re á mesa e das constantes f.a ordc1n do dia. 

P eçn aos nobres Deputado que occupP.m as S\Ja:> cadeiras. 
(Pavsct.) 

Vae ser considerl\dO objecto de deliberação um projecto •. 
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· ANNAES DA CAMARA 

E ' lid'õ e consider ado objecto de delibera(:.ão c enviado ·á 
.Commíssão de Fina:noas o seguinte 

Pl\OJECTO 

"' . 779 - Hl20 

bJstittte n p1·emio annuaT. âr: 20:000$ - Erlú Chm,.es - 2JIU'Il 
aviallo7'es b1•osiLei i'OS cruc em p í·ovas p1,tblicas ~·~Jveta1·e1n 
moiol' competcncio. · 

Consider ando fJUC o nol.nvel avia-dor brasileiro Eclt't 
C-haves, re ali7.andn proi'ieien!.em rmtP o ~·aid entt'e e:"ta Ca
pital c Bnenos .:\ ires conqnis !.ou um assig-no::J.lado triump ho 
para a avia~;ão do Brasil e I ornou- se m r•recedor da admira-

. ção e arrplausos de t.Od0S OS b r•asil cil'03: 

O Congresso ir\aciono.l decreta: 
Artigo -unico . Fiea instituido o premio annual Etiú Cha

VIl5 de 20 :M O$, destinado ao aviador brasil-eiro, que, em pro
:v.o..s pubHcas. organizadas pelo Go-verno, rev~Iar maior com
petencia tecbnica no apro·veitamcnto e manejo do-s appare
~~hos de aviação, abrindo-~e :vara is"o os necessarios credilm 
.e .revogadas as disposições em contrar-io. 

Parãgrap.ho unieo . E' conferido, .desde jã, a Edú Cha
ves o ,primeiro premio instituído nos termos do artigo ante
cedente. 

Sala das sessões. 29 de dez·embro ele 192G.-Gomercindo 
Riüas. · 

o St\ Presidente - 'Acha-se sobre· a mesa o seguinte 

REQUF.Jli!MENTO DE URGENCIA 

Requeremos urg.encia para 111: immedia.ta discussão ··c '\'0~ 
tat.:ã'O dos orçamentos <lo E.-.;t .er ior e 3-larinha. (emendas vin~ 
das do Senado). 

Sala das ses~ões, 28 -de dezembro de 1920.- Ce[so Bayma . 
...-- Oscar Soares., 

Aoorovado. 
Di:seussão unica da emenda mantída pelo Senado ao or

e-amento do Exterior {emendl.l, n. 1) . 
Encerrada e annunciacta a vot.aoão. 

(ORÇAMENTO DO EXTERIOR) 

O Sr. Prasidente - Para a emenda .s~ mantitla são pr_ii.
cisos dou.s :berço.-; de votos presentes. 
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SESSÃO EM 29 DE DEZEMBÍ\.o DE- 192(} 

You -submctter a votos a. emenda mant.ida peio Sen-ado . 
Re.ieit!':1,da unanimemente a. seguinte emendo do Senado: 

A' ~;~,·erba - Secretaria di! ;Est.ado L .a.u:gmcntada 'di\ 
16:800$, para pagamento de 1:200$ annuaes ~os ·port-f'irn!'l ~ 
nY.tis funccionarios da po·rt.aria do Ministerio. 

Discus·são unic~ das E>mendas mant.idas pelo Senado ao 
or~amento da )I'arinha Dnra n nxereicio de 192·! ( ~'rnc>ndas 
ns. 21 e 32). 

O Sr. Oscar Soares ( · ) ·- Sr. Pl'esidcnlr., dn.:> 22 ~menda:; 
apresentadas pelo Senado ·ao orçamento da Marinha para o 
exercício -do 1921, a Camara accP.itou 20 e re.ieit.ou :t. sob os 
ns. 21 e 22. · 

A de n. 21 6 a que manda €xt.ender aos o·ffi.c'iaes de ma
rinha destacados no Maranhão a gratificação addicional de 
20 % que percebem os officiaes de marinha destaca;doo no 
Amazonas, ·Pará e Malto Gl~os~o, P. de !_:?,:J.. o/o ao;: desta·cado>; n~ 
Territor io do Acre . 

. O fundamento do par~cer ··do relator. reJeitando e-ssa 
emenda, é o de que no Estado <lo !'!f{lranhão a vida não está em 
condições analogas a dos Estados acima -referidos, e. si se des
sem aos officiaes destacados no ::.\iaranhão, os 20 ·% amanhã. 
f{lta!mente os officiaes destacados nos outros Estados- do nort~ 
l'eclamariam allegando o· mesmo motivo. 

A ·'m!c:1da n. 22 ,\ uma verdadeira cxcr P,.scencia em nossa 
legislação sobre aposentadoria. porquanto ella tende a crea r 
uma nova classe de aposentados, qual a dos dispensad<>S>. do 
ponto. Por essa emenda iríamos ct•ear uma s ituação toda es
pecial para os operarioo. contraria ao espirito da lei que prP.
side o mesmo assumpto nas demais r-e.par-tic;if.s da Uniãa, que 
tem operarios com obt•ig.açõ~s e Ycn·cimentos analogos nos do 
Arsenal do Marinha. 

A Commissão de Finanças. portanto. opina p elo parecer 
verbal no:s termos do regimento ·c assim mantem a rejeição que 
deu {ts emendas ns. 2·1 ·c 22 apr~sentadaf.' pelo Senado. (Mtlifn 
bem. ) 

Encer rada a discussão unica das emendas mantida:; p elo 
Senado ao orcamento da Marinha para o exerr.icio de 1921 
(emendas DS . 2 t e 22) , o annunciadn. a votação. 

ORÇAl\IENTO DA MARINHA 

o Sr. Presidente - Para as emendas .,;,~t'em mantidas 
pela Commissão !'ão precisos dous tercos de votos. 

: t~ ) E;;.tc rn;,curso não fni l'tWi:;:to neto orador. 
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Vou sÚbmetter a. votos as emendas mantidas· pelo Se
nado. 

Re-gt'iladas suocessivamente e unanimemente as sçguin
tes 

EME::-.DAS DO SEN.'IDO 

N. 21 
Onde convier: 
Arti-g·o_ Os · off icial's de Marinha. que ;;cnirP.m no Mara

nhão, gosam a vanta-gem de 20 o/c, éonccdida aos que servem 
em Matto Gr.osso, ·par·á e Amazonas. 

N. 22 
Onde co:ttvier : / 

Arrtig-o. O'.i openrios, aprendizes e scrventP.s dos .<\<rsri
naes de Marinha e Dírecttoria do Armamento que se 1nvMí
<.larem pa.ra o servico po.r molcstia ou avançada -idade, com
provada em inspecc.ão de saude, se-rão dispensados do pontn 
com as seguintes vantagens: até i5 annos d~ servi co, um 
terço dos vencimentos; com mais de Hi annos e menos de 25 
:mnos. metade do~ vencimentos; e mai!; de 25 anno::, .ctnm. 
ter\:-OS dos vencimentos. Para este~ effeH.os considerar-se-hn. 

eomo "\'eu-cimentos o numero d·e diarias que o operario, 
aprend-iz ou servente percebPr mensalmente na effectividat1(~. 
Quando a invalidez fõr verificada p()r accide-ntP em servíeo. 
<Jar-se-ha a disp!'!nsa c;Hn qua!quet· . t~m;.o, pt~rc:t'bendl) u dis~ 

__ 'pensado dous terços dos vencimen-to;; . 

O Sr . . Presidente - Passa-se ás votaç-ões constantes da 
ordem do dia. · 

Votacão do projecto n .' 589 C, de 1920. e,;tahelcc"ndo as 
condi~õ~s a que se devem submetter os e-strangei-ros resid-en-

" tP.s no Brasil para o fim de obterem titulo de naturali?.acão: 
com par'P-cer da Commissão de Constituição e Justíca sobre 
a~ emendas apresentadas e sub-.emenclas da mesma Commis
são (3A _.discussão). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as emendas. 
Votal}ão da seguinte 

EMEND . .\ 

N. 1 

Su-pprima-se ·o art. i ".·- =" Joaq_'ll:.ÍfTI.. Qsa1•ft>. 
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SESS--\o EM 29 DE DE~~..BRO DE 192{) 

O Sr. Presidente - A esla emenda. a Commissão offere
ceu a ser;uinw 

Ao art. 1• - A'Corescente-se DD começo: 
~Salvo o <lisposto no art. 4"». 
Approvadq o referido substitutivo da Commissão e pre

judicada a emenda n. 1. 
Votação da s~guinte 

N. 2 

Supprima-se o art. 2". - Joaquim Osorio. 
o Sr. Presidente A esta e·menda a Corumissão offere-

cf.:u a seg-uinte 

El\IEND.\. SUBST!TUTI'\'A 

Ao art 2•, lcttra c) : 

Supprima-se a pa.lavra - hones-tamente. 
ApproYado o referido s~1bsüt.utívo da Commiss~o P- pre

judicada a emenda n.. 2. 

Votação da seguinte 

El\!ENOA 

N. 3 
.~ 

Sup.p.rima-se o art. a•. - Joaqui·m, Osotio. 

· O Sr. Joaquim Osorio - Sr. Presidente, apresentei ao 
presente proj~to no 3° turno varias emendas. Tive a fortuna 
de ver, em parte, minhas suggestões acceitas pela douta Com
missão de Cnnstituicão e .Tu·5t.Qa. I infelizmente. est.a :nã.o aC'
c.eitou a. emenda suppt'essiva. do art. 3• <lo pro,jecto. Reputo a 
perm::mencia desse artigo inconveniente e inconstitucional -
inconstitu~ional. 1porque fere Lexto e::cpresso da Conslituiçãn 
Federal e inconveniente po!'que offllndc direit.os adquirido::<. 

Embora o nosso .saudoso cmn:panheiro. Sr. Carlos Peixoto, 
tivesse a.ffirrnado que o menor dos defeitos de uma lei é u sua. 
inconstif.u~ionalidade, porque ahi eslava. o Supremo Tribu-nal 
:para annullar as leis nessas condições. eu, entretanto, lamento 
.scmpnc, quando yejo o Po.der. Legislo.ti"9 Q.a RepubijCil ~pnro-
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var prÓjectos eontend~> disposições ma,nifestamente inconsti
tuocionaes, como a qu-e se eontém no art. 3"" _ 

O art. 3• estabelece: 
<~: Eipedido o titulo deelaratorio, a mudança da naciona-· 

lidade collSidera-se -effectua-d.a desde. a data. da entrada dO' re
queriment.o inicial, em termos ~guiares no l'.linisterio· da Jus
t.iça e Negocios Interiores ou na Secretària do governo <lo E g-
tado, em que tenha o reque:t'ente sua residencia ~ . · · 

Como se vê a Constituição -estabelece nesse paragra,pho que 
são brasileiros os cidadãos. que reunirem os requisitos delle 
constantes. Nunca fof exigido- titulo declaratorio de ci-dadão 
brasileiro pa.ra. OS 'CaSOs desse paragraphO, de modo que ci
dadãos brasileiros por força da Constituição, cidadãos que ha. 
mais de 20 .a.nnos reunem todos o.s requisitos exigidos pelo .ci
tado dispositivo, os quaes poderão provar por <iocumento que 
ha mais de .20 an·nos reuneJm {)s requisito.'> constituciona:es, ci
dadãas, ·entretanto, só serão .considerados como brasileir os da 
data em que der entrada nat: secretaria;s do governo seus re-. 
querimentos 'Pedindo titulo d~larat<>rio. 

Gomo é pos~ivel cassar essa qualidade- de ddadão brasileirl) 
ern cujo goso estão ba mais de 20 anno5? ou mesmo· d~de a 
-data da promulgação da Constituição? 

!Esses cida-dãos. são brasileiros desde a -data em que ficar 
provado qu~ reun~m os requi~Hos do § 5° do art. 69, não é 
possivel estabelecer que ell<?s só serão brasileiros desde a data 
em apresentaré'rn nas secretar i-a-s pedido de titulo declaratorio .· 

.Sr. Presidente, não houve argument::ts que ·demovessem a 
douta Commissão de Constituição e Justica. Min4a. emen-da. 
·foi sustentada. 1lelo Sr. Prud-ente de ·3Ioraes, a;poiada :p~lo 
illustre representante do Estado de Ser·gipe. Sr. D.et1dato Maia, 
no seio cia {;()mmissão. Ent.retanlo, a obslina«;:ão da ·J1onrarlo 
Relator ... 

O SR. AR:.\"OLPIIO AzEVEDO - Não t.ão gr~wde quanto a. do 
V. Ex. 

O Sa. JO'AOUIM OsoRLO ~ , ••• fez eom que fosse manti-da 
no- projecto ~ta disposição. 

Ouvi diversos constitucionalistas mustres e não 11ouve um 
só que apoiasse semelhante disposição do projecto. 

Si me fosse d a·do appellar. desta ~ribuna. pat:a a opinião 
de algum jurist-a de -nomeada, neste pa1z, eu o farJa, como so
lução, se fosse a:cceita. 

Sr .. Presidente nada mais me resta fazer, cumpri o meu 
dever, fiz o que pUde. O pro.iecto, em fa,c.c do di·sposto no :l.r-
ti:;o 3°, é manifestalmentc inconstitucionaL . 

- Poderia retardar -a sua marcha requerendo, o qu~ seri..1r 
bastante verificação da votacão. Mas, ha. materia orvamcn
taria em OI'dem do dia e não devo, el.emento COnServador que 
sou, impedir a marcha' orçamentaria. 

Re!lta ao Senado. si fõr ainda passível, supprimir tal di~
po~itivo, que t! -manifesta.m~nte inconst.i.lucion!\1 e- altamenlo 
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:inco~veniente, :porque offende a direitos adquiridos, 0larns n 
mamfestos. (llliUito bem; m1!ito bem.) 

~ Sr. Arnolpho Azevedo (•) -Sr. Presi-dente, a diver
gencla do nobre 'Deputado com a Com.>míssão de Constituição 
e Justica está simplesmente no facto de confundir S. E:x. poss~ 
de direito com 'O exercício desse direito. ' 

O Sn. J<JAQUI:M Os01uo - Não apoiadl); são nocões tão 
Claras! 

O. SR. _AR~o~PHo OsoRio - A Oolrimissão de Conatitnicão · 
c Jus~H)a, ,Justificando o seu .parecer contrario á. emenda sup.:. 
j)ressp;a do nobre Deputado, teve (lpport-unidade de dizm· o 
seg-uinte: 

«O nobre Deputa:dio, autor da emend-a, labora em lamcnia
:vel equivoco, su!Ppondo que :o dispcrsitivo do art. 3° vae 
attingir os estrangeiros que já provaram os requisitos da 
Constituiçâ!o e já entraram no goso dos direitos que {}essn. 
prova decorrem, quando manda :considerar mudada a nacio
,nalidade desde a entrada do requerimento nas reparliçõr>;; 
que menciona. )tão. Esses estão fóra do dispositivo, porque 
já fizeram o que ahi se manda .que façam a.quell.e.s .que só 
teem os requisitos, .mas não excluíram a r.es,pectiva :prova: 
ainda estão com o livr·o fechado na mão, não o abriram, não 
mostraram os ensinamentos. não nos deram- a conhecer o 
respectivo assumpto _ -

Os que já gosam do direito decorrente da naturalização 
ta cita teem já. o respectivo titulo declaratorio obt{.ldo. nos 
termos da lei vigente ou delle prescindiram por tf'rem .r,onse
guido alhures o reconhecimento do seu direito. 

No primeiro caso estão os possuidores do titulo de eleitor 
:expedido até dezembro de 1907, ou de nomeação para. em
prego puhli~o federal ou esladual e no segundo os .que viram 
sua qualidade d·e brasileiro ·reoowhMida por autoridade .indi
ciaria. competente. 

• O ã:rt. 3° só ·alcança os que não fizeram nenhuma prova. 
âaquelles requisitos constitueionaes e .preten-deill1 fazel-a. 'Para. 
conqui-star o titulo declaratorio de cidadão brasileiro. Não 
iJIDporta que taes estrangeiros sejam virtualmente brasileiros 
ha dez ou vinte annos. por terem, desde -então, a. posse de im
m<>veis uteís situados no Brasil e seráml casad!os com brasileira. 
ou baverem filhos a.qui nascidos, ·sendo ·residentes no paiz ~ 
não declara-ndo manter a nacionalidade de origem, porque a 
poteMial do seu direito, anteriormentn inerte c adormecido, 
só agora se exteriorisa em busca de uma concretização e esta. 
toma a fórma objectíva. crea.da -,.pela lei para desdobra.r-sr.. 
em ex1:)rcicio effectivo. De um modo positivo, •a mudança <ÍI') 

(• ) E~te discnrs.q_ não, foi x.:evi·$t_o .r>elo ()radnr .•. 
' 
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nacionalidade só agora 'para esses se opéra, isto é, só no aeto 
de produzir-se a prova dos requisitos constitucionaes ella se 
torna effectiva, porque até então era comto se não existisse 
era. um acto intimo, particular, privado, sem efficacia ju~ · 
ridica no meio soeial e.polit.ioo do paiz. 

De sorte que o illustre autor da emenda supJ)ressiva do 
art. 3°, ainda desta vez não tem razão, por.q.ue as .hypotheses, 
oque figura para argumentar, são inteiramente gratuitas, além 
de partir de uma pr()posiç.ão falsa como ê a obrigatoriedaje 
da expedição de um titulo declaratorio, tão perelmlp toriamente 
cond~mnada por esta Commissão, e .que não se encontra em 
nenhum dos artigos da emenda substitutiva que teve a honra 
de redigir». 

Não póde ser mais c1aro o pensaim!eil.lo que teYe a Com-
missão em recusando ~ suppressão do artigo 3°. · 

O estrangeiro póde estar na posse dos direitos de brasi
leiro, porque reuna •OS requisitos que a Constituição e:tige, 
roas não póde exercer esses direitos, se não depois de "ex
·hibir a prova de taes requisitos. 

A: prova se faz por duas formas: ou incidentemente, em 
qual:qu'er processo perante o Poder- Judiciario, ou adminis
trativamente, levando os documentos ao Mioisterio da .Jusf.iça, 
afim de .que. nesse departamento da administraoão publ ica, 
se ~ffectue o t·egistro e expedição do titulo declaratorio . 

Si e-lia preferir . a fórma administrativa, para h.ave1· o 
titulo deelaratorio. irá- ao :\Iinisterio da Jusliça e.xhibir ~ eus 
<iC'cnmento;;: ~i nã1:> 'preferir essa f6rma. exhibir em juizo o;; 
seus documentos fará a prova, e o juiz rem:etter-á essas provas 
ao Ministerio da Justiça pa·ra o effeito do registro. · 

.-J.tão sei onde a liberdade póde ser ferida e ·os direitos pos
sam ser offendidos ou a Constituição possa ser infringida eom 
a a.pprovação do artigo 3° do projecto. · 

. Peco a Ca.mara- porque é um voto unanimc·da CCIJl1..unis
sli() de Justiça, reiteradamente dado, não só no pdm iii\"Ct 
parecer sobre o pro.i ecto do Senad:o, como .no parecer elaborado 
na 2• <liscu.ssão - ·a regeicão da ólll!enda suppressiva . O voto 
da Camara neste sentido impõe-se pela necessidade <le <!ll<l o 
Brasil -conheva. em momento dado, quaes sã;o os es~l'an~eil·o::. 
que adoptam a nacionalidade brasilei·ra. (Muito bem; 'ln'IJ'itO 
bem.) 

Rejeitada a am&enda n. 3. 

Votação da seguinte 

EME>'iDA 

N. 4 

Art. Quando pet·ante a ju;;Lifia publi1·a da Uniã1) em d•>" 
Estados for feita a prova dos requisit.os (ll(lnstantcs do ~ 5" 
do art. G9 da Constituição Federal, o juiz ou presidente do 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:54 +Página 18 de 73 

~;ESS-\0 EM g_g DE DEZE~IBRO DE iMO i 42n 

tribunal que reconhecer o precn~himentn da~ mencimJar.la;: 
condiç-ões, deve.rá remet.ter ad ?rlinislerio da. Ju:;ti.ca e i\e-. 
g-ocios Interi1ores publica-fórrna dos, documentos lH'obanws, 
para os effeitos <.!e ser inscripio o· nome do interessado no 
quadro estatístico existente no ministerio e lhe ser expe
dido 'O titulo declaratorio de cidadão brasileiro, sempre qu 11 
o requerer. 
· Uma vez que, consUtucionalmenle_ cabe aos E,:;ta.dos · OL'
gauizar a magistra~ura. local, definir·-llle a cúmpetenoia u 
attribuiçõcs, não é licito ao Congresso Nacional invadir· a 
esphcra de accií.o que lhes cabe, determinando, como faz o 

<..citado art. ~o que o processo da. prova da nadona.lida-de ad
quirida nos temnbs do § 5° do art. 69, sómente seja feita nos 
Estados perante juizes vitalicios. 

Ha nos Estados juízes prepa.rad'Ore.s, elecLivo>~, outro,;: no
meados por períodos cert.os; em geral, os julgadm•es vitalicios. 
A União, entrctant(l, não pó;je ter tal "intervenção. Entã,o 
mais }ogico seria '<lar a competencia no caso em .questão exclu
sivamente a justiça da União- Na·da disso, porém~ pódc fa
zer_ A prova dos requisitos do § 5°, do art. •69 da. CDnstituicão, 
será fei la peranle a auLoridaode cuja competcnci.a fôr· attri
buida pcl a lei de o r ganizaoão judicíaria. dlos Estados. 

A expressão - jnstica publica - parece preferível, por..:. 
que abrange juizes e tribunaes, que, em gráo de recurso, po
derão ter de deliberar sobre a maLel'iu.- Joaquim O;:;m·io. 

O Sr_ Presidente - A esta emenda a Com'lnissão offereceu 
a seguinte 

EMENDA SUI3ST1TUTIVA 

Ao art. 4". Em vez de «juizes vitalieíos », diga-s-e: ·« po:ler 
judic.iario :~>. 

Appro...-ado o referido substilulivo da Comrnissão, ficando 
].Wejudicado o de n. It. 

Rejeitadas .successivament.e as emendas ns. 5, 6 e .7. 

Approvado em 3" discussãJo, o seguinte 

PROJECTO 

N. 58 A- 1920 

(DO SENADO) 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. {.0 lOs eslrang:eiros residentes, no Brasil, .q~e aqui 

possuiren1 bens im~oye1s e forem c_?.sados com _bras1leu.·a·~ ou 
~iverem filhos braslle1ros, .só :Poderao ser cooo1derados c1da-
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d:ios brasí!eh•os depois de terem requerido :e de set-l·M 'c·once..: 
dido o ~itulo decla.rat.orio pel~ Ministerio da Justiça e Nego-
cios Interiores. · · 

Art. 2.0 Para que ~ja expedido o titulo 'declaratori.o, o 
estrangeiro .pt·ovarib: · 

I, que res.id~ no Bt-asil ha mais ce· cinco annos, não tendo· 
mau-ifestado a intenção de conser.var a nacionalidade brasi-
~n; • 

H, que ü easado CCHll brasileira, com quem convive ha-· 
ntlsl.a!mente, ou .que tem filhos brasileiros; · 

. III, que é legitimo proprietario de ui:n immovel no ·Bta"" 
~11, que se·presta para a sua habita.cã.o ou no qual mantém UlriJ 
estabelecimento agricola ou commei'cial ou in<lustrial. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. ~residente -As . emendas approvados vão á Com_. 
mLo.são <le Redacção. · · · 

O Sr. Arnol}lho Azevedo (vela o1·dem)--- rl~ucr c · obt.cm 
õj.spensa de impressão da redaccão final do proj ecto n. 589 n; 
de 1 92<l, afim de ser immediatamente votada. 

E' lida c, sem .obser,vações, -approvada :i :seguinte 

• REDACÇÃO 

N. 589 J)- 1920 

Rcdacção final da etme;,_da J.itLbstitutiva da Camw·a dos Depu
tados, ao pr-ojecto do Se·nado, n. 589, '6.'e ·1920, que estal>e:
lcce as condições a q·ue se devem. s·ubrnetter os estranuciros 
residentes no Brasil para o fim de obterem o titulo ele 
naturalização. · 

O Dong·resso Nacional decreta : 
Art. :1.• Salvo o disposto no art. 4°, -a prova de naciona

lidade adquirida f)'Gr fol'Ça do disposto no n . . 5 .do art.. 69 da 
Constituição da Republica, - que considera cidadãos brasi
leiros os estrangeiros que possuirem bens dmmoveis no Brasil 
e forem casados com brasileiras QU tiverem filhos brasilei11o~. 
comtanto que residam no Brasil, salvo se manifestarem a in
tenção de não mudar de nacionalidade, - será feita por titulo 
declara:torio expedido pelo Ministerio da. Justiça e :Negoc.ios 
Interiores mediante requerimento do interessado com a firma. 
reconooci-da, ou 1)0r procurador legalmenté con:stituido . 

.Art. 2.0 Para que seja expedido o titul'O -declaratorio de
'Verá o estrang-eiro provar': 

a) que reside no Brasil h a ma-is de cinco annos; 
b) que não manifestou intenção de conser:var a sua. i\3-

cionalidade; .- ..... . .. Cl ., _ _. 
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. - c)' que e casado c'Gm bras-ileira, eom quem conviYc nu 
d~ quem, <lep.ois dessa convivencia, esLá. legalmente separado; 
ou '(J Ue f em filhos br·a.sileiros leg-itimos ou reconhecido,;: 

dj •(JUC ri legit.i.mo poBsuidor <lo bens im.moveis no Bra-:;il 
que se prestam para habitação {)U para ~stabelecimento -agri
wla, conuncrcial ou industrial. 
· Art. 3.0 Expedi<lo o LiLulo .dcclaratorio, a mudança ·da 
nacionalidade oonsidcra-se effectuada -desde a data a, cn
f.rada <lo requerimento inicial, em termos regulares, no Minis
teria d:t Justiça c Negocias Interiores ou na Secretaria do Go
VCl'UO do Estad'O, em que tenha o requerente ~ua rcsidencía. 

Art.. 1.." Quando, perante o Poder Ju~Hciari•J 1la Uniúo ou 
do.s Estados, em qualquer processo, incidentemente, for con
sidera<.!;o brasileiro naturaliza'(]o, nos termos <lo 11. 5, do re
ferido art. 69, o estrangeir·o que, directamente, huju fcit{) 
ahi a .prova dos ·requisitos LOnstitucionaes, o juiz, que reco
nhecer essa .qualidade, é obrigado, sob pena <lc responsabi
lidade criminal, a fazer, immediatamentc, oommunicaçiio .de 
:;(m despacho ao ·~iini;;tru da Jusli~-::1. n Negocio;:; Interiure!" : 
juntando. ·por cel'tidão o intciJ·o teOr dos seg·uintes .:Jocumentu~: . 

a) petição, .requerimento ou .qual.quer escripto, {)m •que 
{) estrangeiro h~a invocado o reconhecimenúo da-quella .qua
lidade; 

b) provas, que, da exist..encia <la.quelles requisitos, haja 
produzido em juizo. · 

Art. 5.0 Em todos os casos de natura.liza1;ão sei'á indis-
pensavcl a ,prova de ·r .esidencia no Brasil. -

Art. G. o Revogam-se as disposições em conlrado . 

Sala das Commissões. 29 de dezembr{) de i 920. - Ratt~ 
Sá.,......., Prado Lopes . ....;_ Carlos Garcia. -

O Sr. Presidente - O p~jeeto vae .ao Senado. 

~'\cha-se sobre á Y-eza o seguinte 

REQUEhi:ME;sTO ·DE Uli.GENCIA 

Requeiro urgencia para. a discussão e vot.aoão das emendas 
ns. 16, 51, 63, ·69, 87, i19, 120, 124, 127J 129, 132 e 134; man-. 
tidas pelo ,Senado (Orçamento do Inter10r) . 

Sala das sessões, 29 de dezembro d~ 1920. _:Atberto .Ma• 
ranhão. ' . • . 

• .tpprova.do. 
Discussão uniea tias emendas mantidas. .pelo Senado a~ 

Orçamento do Interior. 
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EnC'erf'ai:lâ €" ânnunciada a votação, ,. 

ORQAl-IIENTO DO fNTERlOR. 

O Sr. Alherto Maranhão (pela ordem) ·(•) ...,...... Sr. tl?resi
dentc, o orçamento do Interior vorta. á C'amara, envíado pelo 
Senado, que manteve em votação ren.lizada hontem, naquella 
Casa do Congresso, as emendas de sua inieiativa sob numeras 
16, 51, 53, 63, 69, 87, 119-, 120, 124, 127, i29, 132 e 134, tendo 
deixado de manter sómente a:s de ns. 13, 19, 52 e i3i. . 

Por melhor .que fosse a vontade do Relator <;lo orcamento 
do Interior, em attender a alé,rumas das suggestões do Senado. 
impossível lhe foi conseguir esse deside.ratum, e-m face do 
voto unanime da Camara em votações successivas e ;veri
ficadas. 
. Nestas condições, não podendo aeixar de corresponder a 
esse voto da cam:ara., mantém a Commissão o parecer anterior, 
Cú~trario a todàs essas emcnàas. (Muito bem; muito bem•.) 

O Sr. P:r~sidente - Para. as emendas do Senado sct•em 
mantidas são precisos dous ter~-os de yotos. 

Rejeitadas sut:cessívamente e unanimemente as emendas 
mantidas pelo Senado, de ns. 15, 51, 63, 59, 87, 119, 120, 
124, 127, 129, 132 e 134. 

'Votação do projeCto R. 714, de 1920, abrindo o credito 
supplemeniar de 150:000$, ouro, a verba H• do orçamento 
do Min~sterip das Relações Exteriores (3~ discussão); . 

Approvado e en'iiado á. Commissão de Redaóção. 

O Sr. Andrade Bezer,ra (pela ordem) requer e oblcm dis
·:l)cnsa de impressão da redacção final do ;projecto n. T~4 A, 
de f920, afim de ser imme<liatamente votada. 

E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

RWACÇAO 

N 714 A - 19'20 

Redacção final do projecto n. 7H, de 1920, que abt•e o c1·edUo 
. de 150:0DO$, ouro, &upplementar á vet·ba H do o~·çamimto 

do Ministerio daS Relações Exterio1·es. 

O Congresso N~cional decreta: 
Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autorizado a 

abrir, :velo Ministerio das Relações Exteriores, o credito su:p-

(*) Não foi revisto pelo orador. 
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!Jh!mcnlar de i 'i O: 000$, our•1. ;i v•:rb<.~. J l" - A.iuda~ d·~ t:u;;I.•J 
-do art. -i'' du. lei n. 3.991. d~; 5 de janeiro deSI.t! anuo. 

Art. 2.~ Revogam-se u.s disposições eu1 cont.rario . 
'Sala da.:> sessüe:::. 2!> úe d•:zemuro •.k l!J:.!O. -.José Alue.~. 
Cada~ Ga:rcÜJ. .. , _:_ fitl.t!-l Sti. 

O Sr. Presidente ;-· O pl'n,ktlo vae ;1n B•~ll,Hio. 

Votao<lo elo projeclo 11. () \ ti A. o.k 'HJ::LI. dn St~n" o.lo. aul'iudo_o 
u credito de 40:616$, paru. PUf:>tl menl.n ~~ Con f •.·d~ra•;ào Bra
-~ il.cít·a dtl Dl~,.:p(llof.OS. da qua.nlia ·pt!l' d ln ar.f<:u.J.ltada -pai'U. U"' 
Olyrnpiadas t:fp Anl.uerpin; f:IHil paJ · , ~c··• · l'av•.rr·a\'l'l •.la Com
JUi:<:;iio -de J:" -nnn•;a,.; (3" di >ic-u,.:~ãu / . 

:\PI.ll'')"W:lv r~ · r:uYÜHh; :'i Saun:fí". 
Vul<l<JãO d\o prrJjoel.u 11 . 'i'Ui". I.Í•' 1!1:!0 •. ai.H·i nd•.t 11 o; l'f!o.lil ' • 

dl.l ~JO :000". ,.;urJ{)Iemeni.<JL' ,i Vt!J'ba ;!: ;• •l•• IIJ'•.:a uwnl•l vi;.;curo•. 
dt• ::Xtini~Lr:riu da Faz•~rK!it (:_;• <.li,;o;uio;~~ o> . 

Appi'Uva:ln •!. enviado á CútlliiJi,.;:;;ii.o lk lli!d<u: \:-Ü •J. 

VoLUt;.ão do projccLo 11 . tií l, de -1H2U. aiJ rind'.o o credito 
espevial de 50 ::!i2$927, para pag-amcnt•Y ;t lt•JH tU<.rldr• t.lc Souza 
:\Iello (3" discussão) ; 

.Appr uvado c enviado ~i, CumtHi::-:::ão d·~ H•~ti<J. íj l;fto. 

O Sr . Lemgruber Filho (ti ela •Jrdem} tTttuer t: oiJkrn ú is
p ensa de impressão da. r &dacção final, do pl'oJccLo tL 671 ll, 
de 1920, afim rle sc~1· immediatameuf.e votada. 

E' lida e, sem obsrvacües, appt·ovada a ~eguin~e 

REDAç.~O 

?\ . G7 1 B - 1920 
J:r:J.aq·rJ." ,l'h111l tf,_. pro.ieclo n." (i7/, t}e I!J2.1J. fJIJ' ~ tJ)Jrl' IJ c:J'f:dil •; 

,,.~pe.r:it1l ,Jt: JIJ:f!.i f!. $.?l7, 1lU.nt !Ja!JOI)u:tllu ''· r.umualdtJ. dr:: 
Sott:tt Jlc llo. · 

O Cf.lugre::::>o ~acioHal d•:•;r·el u: 

At·L . i." Fi~õl O Pl'r·,.;io.klll(~ •LI Ilf~publie_:l. · ;tulry-J'iz<rdo 
a aiJt'ir. pr~ J n l\Iillbl.•·t·i" da Faz r: r11:l;, , o r:rcdit.o especil'll d P. 
Su:;,; ;·z~0:!7. arinr dr. :; ~~ ~·· · 11 1 pa;;'J=", •'r n v i r·tude d ~ sentenç:1 .~1.1-
d!c.i af.'in de t_rll.ilua üt,;lnJJL:Í'cl, '-' " , -.r.·nuimentc•$ d e .rtomualdo 
de Souza Mello, •.•sc:r·h:fi,_. .-1: , •·ollf't:i.Oritt de Jabolicaba.l, Sã' • 
Paulu, d{>. -15 df) mu rço dr· HI J ~ a ;n,t de ::-cf.embro de 1919, p e
riodo ern q11c e.~ t c,-r:- ;â:1o>f.;Hlo d0 ~o'\11 r:- mpre;:;-o do qnnl fôra 
dcmiltido "(' tl r ·~nll~" - .:-;. ,, :ru i.•J,.; h l) t l\· r~ '-' desc.onto do im
posto de v•:r:•:i u r~Ht•J:< " da;:; dt!:speza:> de expediente d :t cul
lectoria. 

Al'l. :::." l:te\'o!;'•tm-se a~> disposições em contral'io. 
tiala das ses;;êí(!S, :!9 de dezembro de 1920. -Prado Lope{ 

- Ca1·tos Garda. - Raul Sá. 
C. - Vol. :XV1. 28 
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O Sr. Presidente- O projecto vae ao Senado .• · 
Votação do projecto n . 754, de H~20, abrindo o credito 

especial de 3:236$557, para -pagamento de vencimentos ao 
Dr. Carlos Affonso Chagas (3• díscussão). 

/~.pprov ado c enviado á Commissão de Redaccão. 
Votação do projecto n. 7.í9, d e 1920, abrindo o credito de 

101 :665$200, para pagamento de gratiúcação aos auxiliares de 
escripta ela Imp1·ensa Nacional (3' discussão) . 

Approvado e enviado â Commissão de Redacção . 

O Sr. Andrade Bezerra (pel,a ordem) requer e obtem dis
pensa de impressão da redaccão final do projecto n . 749 A, cte 
:1!?'20. afim de s P.r imm'ediatamenLe votada. · 

E' lida e, sem observações, approvada a seguinte 

flEDACÇÃO 

. N. 'H9 A ....... i920 
P,'edacçi"i,) .final elo p:·ojecto n . . '7119, de •1920, da C~mara do"sl 

Deputa.d.os, que abre o ctedíto de 10-1 :663$20 para paga
mento d'J yl·ati{icação ao.s au.xilia1·es de escripta da 
lmp?'ensa Nacional 

O Congresso Nacional . resolve~ 
Art~ i.• Fica o Presiêlente da Republica autorizado a abrir 

o credito de 101 :6655i200, para occorrer ao vagamente da 
gratifica•;ão concedida aos auxiliares de P-scripta. da. Imprensa. 
Nacional, pelo art. 91·i, alínea V, da l'ei n. 2 .738, de ·~· de 
janeiro de 1913. 

Art. 2.• Re•;ogam-se as disposicóes em eonf.rario . 
. Sala das Commisscres, 29 d8 dezen:bro de 1920 • .........., P1·add_ 
Lopc~;. - Rmtl Sá. - Ca1·los Gm·cia. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ao Senado. 
Acha-se sobre a i\Icsa p seguinte 

REQUERl:\fENTO DE URGENCIA 

Requei ro urgencia para a ímmcdiala discussão e volação 
da indicação n. 12, de 1!)20. 

Sala das ~es~ões, 29 -de dezembro de 1920 . - Andrade 
Bezerra. 

-~pprovarcto· .. 
Discn:;~ão unica do projncto de resolução n . 7. de i920, 

sobrE} a indicação n. i2, de 192a. 
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SESS.:Í:O El\! 29 DE OEZEl'IBRC OE 1920 

Encerrada. e annunciada a votação do. projecto da reso
lução n. 7, de 1920. 

Approvado. 

O Sr . .Andrade. Bezerra (;Jelo. o1·dern) J'<:!qUel' c obtcni rli";-
pensa tle impl'essão da retiacção final elo pl'ojecto da rco;olur;ãt1 

n. 7, de Hl20, afim de ;;e1· immediatamente votada -
. E ' lida c, sem obsenuçües, ap.provada a seguinte 

'PrviectiJ de. rt>.~l'lt<ção n . 7, de -1920. da Camw·<L dos Deputaclos, 
que ·modifica algumas disposições do R.e(Jirnento lntei'IW 

(Reãacção final) 

Parte segunda do Regimentolntet·no. 
Titulo I - Da Camat•a. dos Deputados. 

Capitulo l - Da. insta.lla~o da C!i.ltlat'a. 
Capitulo li - Da comt>etencia. da. Ca.m;~.t·a. 
Secção I - Do processo de l'Osponsa.bilidwe do Presidente da tle~ 

publica. . 
. Secçã.o ll - Dos crimes de responsa-bilidade do Pt•esidentc d;-. Re-

publica. 
·secQã.O UI- Da tomada. de Contas. 
Capitulo UI- Dos Deputados. 
Sec~áo unica - Das vagas. 
Capitulo lV -Das sessões legisla.liva.s. 
Capitulo V- Da.s Commllisões de Inquerito. 
Capitulo VI - Do reconhecimento. 
Capitulo VII- Da Mesa. 
Secção I - Da cleiçã.o. da i\fesa. . 
Secção U- Do Presidente. 
Secç!o lll- Dos Vice-Presidentes. 
Secção IV - Dos se<weta.rios. 
Capitulo VIII - Das Com .missões. 
Soc~o I - Da eleição. 
Secç5o 11- Da reunião. 
S~o lU - Das attribuiçõos. 
~o IV - Dos tt·aba.lbos. 
Sec~ V - Da a.udi~ncia. . 
Sec~o VI- Do Presidente c seus substitutos. 
Secça.o VII - Das actn.s. . 
Secção VIU- Dos impedimentos o d<l.s vagas. 

Titulo 11 - Qos trabalhos d~ Camara. 
Ca.pitukl l - Das sessões. 
Seeçto'l- Das sessõeS publicas. 
Secc<ã.o 11- Das Sessões sec1•ecas. 
Capitulo li - Da preferencia.. 
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Capitulo lli- Da urgencia. 
Capitulo IV - Do intersticio • 
. Capitulo V - Das qnestoes de ordem. 
Capitulo VI - Das a.cta.s. 
Ca.pitulo VII - Da policia • 

. Titnlo IIl- Das proposi~: 
Capitulo [ - Dos projectos. 
Secção I- Dos projectos não sa.nceionados. 
Secçào ll - Dos projeetos de codigo. 
·Secção UI- Dos proJectos periodieos. 
Sub-secção ·r - Da fix~o de forças. 
Sub~sooçã.o li- Dos orçamentos. 
Sub-seeçã.O III- Dos subsidios. 
Secção IV- Da. prorogação e do a.dia.meuto das sesstl()s. 
~ V- Do R~ento· lnterno. · 
Capitulo li - Das 1ndic~. 
Capitulo IIl - Dos requerunentos. · 
Ca.pitulo IV- Dos' pareceres . 
Capitulo V - Das emendas. 

Titulo IV - Dos debates: 
Capitulo unico - Das disoussl}es. 
Secção I - Dos apartes. · · 
Secç:to 11 - Dos prazos das diseussOas. 
Se~o ID - Do adiamento das discussões. 
Secção IV- Do encerramento das discussões. 

Titulo V- Das deliber~: 
Capitulo I - Dos prooessos de votação. 
Ca.pitulo ll- Das vota~. . 
Secção I - Do eneanu.nbamento. 
Secção . 11- Da verificação. 
Secção UI- Do adiamento. 
Capitulo IU- Da. retirada de proposição. 

Titulo VI - Dos servjços da. Gaman. 

TITULO HI 

Daa l'"oposiçõea 

A1·t. 2-i::Z.. Pro!,.)Sição é tolla a matctia snjaita á delilieraç:to ela 
Ca.m&l'tt. 

§ 1." As proposiçõc~ poderão consisti l' em projectos de !~i, on de 
t·esoluç.'io, emendas, indicações, re.1uorimentos e pa.recerc.c;. 

§ 2. o Os pr~jectos de lGi, ou de rosolução. · que poderao :;ot otfo· 
r·~cid:ts pelo Pod&l' Eltccutivo, c <LS emendas serão de inici:r.t.iV';t d;•. 
C:troal'a on do Senado, as indicatiões, os requel'imentos o os p:u·ecerco; 
set·:i.o de in.:ciativa da Ca.rna.ra. 

§ 3. 0 Só serão acc~itas t>ela ~lesa pi'Oposiçôes sobra ass•uuptos d:1 
competencia d;;. CamaL'a.. 

Art. 243. Toda :1. proposiçjo devor~ se1· redigida com t:larc~, 
em termos eltplicitos e, l:t•.nto qu<tnto possivcl, syntllotico;;. 
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§ i .• A Mesa deixa.rá de acceitarqualqoerproposíção que delegue 
a outro pod_!3r attribuições privativas do Leghllativo • 

. § 2. • J\eohuma pt·oposiç&o poderá. contei' -citação de lei, ou de 
artigo de le1, sem que a tl'anscreva pot extenso. -

§ 3. • Todas as t1·an.scripções serão teitas ante;;, ou depois cl:t 
ptoposiçã.o e nunca em seu corpo. ' 
· § 4. o A Mesa providenciará. uo seutído J a. Secretari;L adaptar ás 

proposições vindas do Senado as disposiçi>es d~ dous pal':tl!:r:Lpho;; 
antecedentes. ~ 

. § 5. 0 Não serã.o a dmittida:S, em qualquer proposi(jito, expressõe;; 
odiosas, ou que otfenda.m a quem quer qne sej:1 . 

. At't. 24o~ •. A Mesa. da Camara só tom.'l-d. <:onl1ecime•llo cbs pt·o
pOSlÇões redig~da.s de accõrdo com este Regimento. 

1\rt. 24,i). Nenl,um:L proposição será. sujeita r~ discmss;l.r,, on :·~ vo
. taç!o, sem que sej;, interposto parecer sobre elln, pelas Connni!;sões 

d:J. Cu.ma.t·lJ , excepto nos casl}s express:r.meote previstos neste Hegi
ment.o. 

CAPITULO I 

DOS :PnOJEC'J'OS 

A1·t. 2-i.fi . Projecto é toda a. proposição r1ue tem por objecto ser 
tra.nsrurmada em "'esolnção iegi.slativa. 

· § L~ Be.~olução legislativa é todo o acto do Poder Legisla tivo 
. destirwdo i sancç<lo, ou promulgação, d:t qual, porém independem a.s · 

resoluçõe;; relativas ,,_o adiamento, ou :í. prorogaçã.o d:rs sess!IM legi:;~ 
Jativas , .á fixação do subsidio e :1judu.s de custo dos Senadort>.<; e 
Depnt<Jdos e i fixn~ã.o do snbsidio do Presidente e dü' Vice-Presidente 
da. Republíca . . 

§ 2 .• Pro,iecto de lei é a proposiç•i.o c!ue, contendo Jwr·nws ger;tes 
e disposições de m~turez.~ orga.nicu, ou tendo por· fim cl'C:tt' direito 
novo, destina-se :J ser transrormud;~ em resolut;ã.o legisla.tivi1, que, 
sancciona.da, ou promulg.1&1 , con.c;titue l~i. (Dee. 3.!9i, de 7 de j:l-
neiro de 1.899). - .-

§ 3. • Projecto de l'esoluçJ.o é 11 pr·oposição que, consagrando me
dida. de car:~cter administrativo, on poiitico. de int.m•csse indif'idual, 
ou transitado, destina-se:~. ser tri1nsror·mad<J. em resolução legislativa, 
que sanccion:td<~. ou promulgadtt, constitue àecl'cto -Jegislativn 
(Dec. 3.i91, de 7 de j:llleiro de i899). 

§ 4.• Ptojecto de resolução da Camnra. dos Deputa.~os ~ ~ 
proposição destinada. á deliberação upen:ts dessa Casa. LegJSia.tiV~, 
sobre a.cto de sua exclusiva competenci;~, que, ·approvacla, consti
tuirá. resolução da Cama.r;~ dos Deputados. 

Art. 2~7. Os projectos deverão ser assignados pelos seus autorc;; 
. e escriptos em ;Lrtigos numerados, concisos e claros. . ~ 

§ L • -Cada projccto devorá contet· simple:;mente, a. enunctaç.w 
da. vcnta.delegísla.tiva. . . 

§ 2. o O autor do p1-ojecto poderá: (unda~antat-o, por esct'lpto, 
ou verbalmente. 

--. 
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§ 3. • Nenlmm artigo de projecto podet•á. conter duás; ou mais, 
proposições, independentes entre si, de modo que se possa adoptu· 
uma e rejeitar outra. 

§ 4. o Sempre que um projecto nã.o estiver devidamente redigido, 
a Mesa. t•estituil-<l-á ao autor, pn,ra organiza.l-o de accôrdo com as de-
terminações regimentaes. · 

Al't. 248. O proj.ecto :tpt·esentado · á Cama.ra pm• qual
queL' Deput.ado se1·á. lido á hora do expediente e, Q.uandc se 
passar á ordem do dia, sel'á. submettido a votos, para. ser. ccmsidc
rado, ou n;l.o, o~jecto de delibcra.fi:lO. 

§ l. ° Considerado ~-bjecto de delibct-ução, o pt·ojecto será. despa
chado ás Commíssões respecti>as, por intet·medio da. Sect•eta._ria. da 
Cam<~t-a, onde ser-lhe-ha, primeil'amente, dada. uma epi.gt•a.pbe synthc· 
tic;: scudo remcttido ·ao seu dest ino depois de numerado, rcgistt·ado e 
extL'ahida. cópia pa.ra a. devida publicaçã.o. · 

§ 2. o Si o pt·o.iecto uã.o fôt• considerado objecto · de deliberação 
estará., desde logo, t•ejeitado. . 

§ 3.• !ndepeodet·ão de julgamento):lrclimiuar, sendo, desde logo; 
considerados objecto de delibet·ação, os projectos de Commissões, os 
do Senado e os que obtiverem as as~ignatut·as de, pelo menos, dez 
Deputados. 

. At·t. 24-9. N~o set•ào admi5~íveis pt•ojectos: 

a) tendentes a aboÚt• n. fót'ma republicana fedm·ativa; 
b) propondo a. desigua.ldade da. rep!'esentação dos Est:tdos no 

Sena.do ; 
c) delegando a. um dos podeL'CS da Republica. attribuições priva

tivas de outro. 

Art. 250. Todos os projectos entral'lio em ol'dem do dia, logo 
que tivet·em parecet· da:> Commi.ssõe:> a . cujo exame forem supmettidos 
a juizo do Presidente da. Camarn. . 

§ i.• Os projectos e os pat·eceres respectivos irão a. impl'imil' na 
a.cta dos t t·aba.lhos da Caroa.ra. e em avulsos, que serão di5t l'ibuidos 
pelos Deputados. , 

§. 2.11 Em caso de nt•gencia. a. Ctuuat•a poch~t·á., a. requerimento 
escl"ipto de qualquer -Deputado, independente de discussã.o, dispe11Sa-1· 
:t. impressão a que se retere o pal'agra.pbo anterior. 

At·t . 25i. Sn.lvo as excepções·do a.rt. 29 da Constituiçã.9 da Repu· 
blicn.; todos os pt•ojactos de lei poderão ter origem, indistinctamente, 
n01. Camat•a, on no Senado, sob a iniciativa de qualquat• dos seu:> 
membros. 

Art. 252. O pl'ojecto de lei, adoptaci.o em uma das Camaras. será. 
s11bmettido á outt·a, que, si o appt·ovar, envi-la-ha., ao Podel' Executivo, 
pa1·:t. a snncção, ou Pl'Om ulgaç.ão. 

At·t. 25:1.-Q pt·ojecto de uma Camara., emendado na Olltt•a, vol
ta.L'á a pl'imeil·a. que, si acceitar as ,emendas, envial-o-ha, modificado 
om conformidade delles, no Poder Executh•o. 

§ :1.• No caso contt•ario •. volvel'á. o pL•ojecto á. Camat•a revisora., e 
si as alterações obtiverem dóus terços do:> votos dos membros presente~ 
considerar-se-Mo approvadas, sendo, então, remettidas com o pro• 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2910512015 10 54- Pâgina 28 de 73 

SESS.:\.0 EM 29 DE DEZEl\1BRO DE 1920. 439 

jecto â. Camn.ra. iniciadora, qne só podet•á. rep1'ovnl-as pel2. mec.-ru 
maioria.. 

§ 2.0 Rejeitada~ deste modo as alterações'> projecto será sub
mettido, sem ellas, á. sancção. 

,Art. 25!,. Os projectos rejeitados não podat'lio set· renovado~ na 
mes.mlt sessão legislativa. . 

SECÇAO I 

DOS PROIEGTOS NÃO SANCCIONADO:> 

At•t. 255 . Sempt'e que o Pt•esidl!nte da Republica. ,julgar um pt·cr 
jecto inconstitucional, ou contrario aos interesses da Na~o. negat·
lhe-ha a sua su.ncç!l.o , dentro .de dez dia.s uteis a conta L' daquelle em 
que o eecebeu, devi>lrendo-o ne5te mesmo pt•azo i Camat·a iniciadot·<~, 
com os moti;-os da recusa. 

§ i . o O silencio do Presidente da Rcpublica. no decendio impor
tará a sanc({tLo. 

§ 2.~ No caso de ser negado. a sancção, quando já. estiver encer
rado o Congresso. o Presidente da.rá publicida.rle ás snas razüGS. 

§ 3. o Devolvido o projecto :i. Carnat·a iniciadora., sujeitat•-se-ba :L 
uma discussão e á vota~ào noroina.l. eonsidernndo-se approvado si 
obtiver dons terços dos suffragios dos presentes. 

§ 4." Approvado o projecto pela Camara iniciadora, sed. remet· 
tido á. out1·a que, si o a.pprovar, lJelos mesmos tramites e pela mesma 
maioria, onvial-o-ha, como lei, ao Poder Executivo, pnra a formali 
dade da promulgação .. 

§ 5. o A discassa.o e votação do projecto será feita em globo e nii.o 
:J.dmitte adiamento. 

§ 6. 0 As Commissões a cujo exame fõt> enviado o proj11cto deverão 
ernittir parecei.' dentro de dez dias. · 

§ 7. o Si as Com missões não se manifestarem dentro de dez dias 
sobro um projecto uã.o sa.ncciona.do, o Pt·esidente, c:r:-officio, ou por 
delibera.çào da Camara., a requerimento de qua.lquet· Deputado, poderá. 
incluil-o, independentemente de p1u·ecer, em ordem do dia . 
. § 8. o Os projectos não sa.nccionados n1o podat'l\.0 ser renovadog 
na mesma sossâo legislativa. 

SECÇÃO Il 

Arl. 2:;6, Na di:scllssào o votaçào dos Codigos Civil, Commet•ci:tl e 
Crin1inal da Unin.o, IL m·dem dos trabalhos da Camar;~ será •~ se
g~into: 

§ :1.• Apresenb<.lo, impresso a distribuído o projecto, a sua dis· 
cussào só sará iniciada. na. se~!lo d<t Camar:t do a.nno seguinte. 

§ 2.0 ~o intet•ragno a. i\fasa. fará anviu.r exempb.ros do proiecto 
ás seguinte~ corporaçOos e autoridadesJ convid.:.ndo·a$ a remetterem, 
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no pr:uo de seis mozcs, i .Sec1·eta.ria da C:l.mn.ra., as omendas e •>bse1•~ 
vaçOes quo julgarem couveuientes: 

a) Supremo Tribunal Federa.! e juizes seccionaes, que igon.lmente 
serão convidados a mandar :.ffi:xar editaes e publical·Os nas folhas ofll
cittos, :t'Vis:mdo do pr;1zo os interess;1dos qlle queiram formular emen-
das ou observaçoes; . 

~ 
Tl'ibunaes Superiores do Districto Federal e dos F.st<tdos; 
FiJ.Culdades de Direito; · 

) Governadores ou Presidentes dos Esta.d~ ; 
e) Instituto d11 Ordem dos Advogados Brasileiros; 
tJ Jurisconsultos, qne julga.r conveniente ouvir. 
§ 3 . o Iniciados os traba.lh!is da sessão ordina.rin.. nos termos do 

§ 1°, o Presidente da Camara declarará. que, . estando distribuído o 
proj(:lcto, fica õ mesmo sobre a mesa, afim de receber emenda~, du
rante iO dias, terminados os qnaes, set'á. submettido, .com essas emen- · 
das e as de que reza o § 2°, depois de impressas, a uma Com!Ilissã.a de 
vinte e um representantes. . 

§ 4~. A Cummissã.o ·será. nom&ada. pelo Presidente da Camà.ra de 
rórma que todos os Estados e o Distrícto Federal tenbam nella. repre
sentação .. 

· § 5. o Na su:\ primeira. reuni11.o a Commissli.o elegerá, por maioria 
absoluta de votos, seu Presidente e um Rela1m·, s:rlvo o disposto no 
:u•t. 200. 

·§ 6. • A CvmmissU.o fru1ccioun.rá em dh1s prévia.mente designados 
e a:; sna.s deci.soos, q ut! cousta.t·ii.o de ;~.etas dial"ias. :>el'ã.o sempr~ toma
das por maioria :~.bsolut:L de votos, sendo os debates deviduuettttl sto· 

-nogr·apba.dos e p11blic:tdos no nia1·io do Cona1·euo. 
§i. o A Commi:>São podct•i ollvir, no decurso de sen lr;Lballlo; :t. 

quem entender collvcnicnte. ·· . 

§ 8 . • O r:rrecer sobro o pt·ojccto será. nprcsentildO :i. Camara 110 
prazo maximo do GO dins o contempl:idu 11a ot•deni dos tt·abalhos 1.5 
dias a.pós a. :mil. publica~tão, JlOd" ndo :i mo.i rnn Ca.m:Lt'lr., medi:mtcl •·o· 
presentaçã.~ tla. CiiiHmi:>s:in, prorog:11' n;;;,;os prar.o;; pelo tempo quo jul· 
gar converucutc. . 

§ !l." Ila.v•:ri uma só di,;cus.-:ão o vot:rç;i.n do projacto. :unbns por 
titulos, podendo ai11da ser a llrn,;cntadai=. omcnd:r~, quo, depoh; de <m
eet·rad:L a discns.;;;1o, irão :\. G•'mmi~.;;io dos vinto o 11111, par:t :>Obre:~~ 
mesma.l> elaborar p:u•oeut• . 

§ 10 •. Nn discllss!l.o o vot.1ç.'10 dossns cmondas obsarv:Jr-so-lm o 
. di~po~to no$Lr. Hegimento p;Ll'lL O.!l projecLos em geral. 

~ H. Nonh11m Deputado poderá falla.r mais de · uma vez sobre 
cadn. titulo do projecto. ' . 

~ 12. A redac~ii.o finul do projecto, conforme o vencido, será. 
f•~ita Jl&lu. Commissão dos. vinte e uru, que é ta.mbern competente para 
1!!11ittrr parecer sobra ns emendas do Senado. 
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SECÇÃO lll 

Do! projeclol periodicos 

Art. 257. Leis ou r esoluções peliodicas são &S que deixam de vi
gorar . independentemente de rovog~i\o expressa, findo o praw par;~ 
o qual foram votadac;. 

§ ~1.0 Sã.o leis :~.nnuns, a SCl'C!n elaboradas em eada >ecç:i.o logi::.la-
tiva: 

a) &s de fi.X&ViO de ro .. ças; 
b) as orçamentarias. 

§ 2.0 E' resolução triennal, a sat· vota<la em ca.<l:\ !egislattwa , ;\ 
fixaç!lo do subsidio e i la n.iulla de custo dos Senadores e derutados n:~ 
legislatu.ra seguinte. 

§ 3.0 E' resuluçã.o quatricnnnl, a snr vota.da ao ultimo anno de 
cada periodo governamental, :~ que li.xil. 0 subsidio do PL·csidentc 
e do Vice-Presidente da Rcpublica. 

· Art . 2;;8. Os projectos rle leis annuas serão incluidos em ordorn 
do dia, de prefet·eneia a (JUnesqucr outras proposi<:;ões, salvo as do. 
prorogação das sess!les do Congresso Nacional, os p:u·er.et'Cs snb r·c ve
rificação fle porlcres n o~ projeetos considerados urgentes. 

§ L" O cncerrâmento de qualquer rlo.s di~lltlssõcs dos projectm; rlo 
lci1: annuas· só poderio ser l'equeri(iO dr.poís de tcx· JL mesma loga.x· e111 
doas SAssOes orrlin:~.ri~LS. 

§ 2." Qna.ndo faltarem a penas. oito dia::; para. o ooccrra.mento elos 
Íra.b<J.lllO.:> Jegisl:!tivos os projectos ele leis .aunua.s, serão incluido3 na 
or(lcm do dia, indepcndcntemcuté de f'listribui~JÕOS . em avulso;, de 
lm prcss:io e a.té mesmo ele p:1recer . . . . 

§ 3." Na hypothesc.do pat·agrapho anterior- fica!'á. ús Commi.ssões 
de Finaaçns e rle Marinha e Guer!'a o direitQ àc se pronunciarem 
sobre o assumpto, verbalmente, durante a discussão, ou no momento 
da. \'Ot:l\.ãO. · 

§ 4.0 Ainrla dentro 1lcsses oito diM, a. que se rerere o § i Q, a 
Mesa pod erá, conforme n. nrgcncia. detet'nlinar a im rne:'linta discussfi.o. 
ou ''ota~o de qua.lquet· do~ pr~iec:tns de leis ~nr1ua~. com prctel'içfLo _ 
da m·dem rlo dia. 

§ 5.0 Na hypothese do par:lgrapho ILil tel'ior só poàer{L set• reque
l'irlo o encerramento~'\ discnssf1o após ralnrom dous ot•adores. 

s 6.° Caso sejam dàdas ;i niscussão on á vota.ç;1o, sem a. impressão 
prévia, ou sen\ a. U.istribuição em a\•ulsos. o i" secr Atal'io lerá , no 
momento da c:liscussi!.o. 011. da votação. cada uma dessas propo!>lçõc.:;. 

§ i.0 Si, na. hypotbcse do art. 2.0
, as proposiç~es a serem votadas 

estiverem impressa.<>, o encaminhamento da votaçl'io será. feito de uma 
só vez para todas a.s emendas, podendo, porém, o relator responder a 
cadn. Deputado que enca.roinhn.r a votaçr1o. 

§ 8.0 Si as emenda.s não estivet•em impressas nenhum Deputado, 
a n ão ser o relator, poderél. discutil-as, ou encamiobar as suliS votações 
por prazos que, sommados excedam de meia hora. 
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SUB-SECÇÃO I 
Da fização. das forças 

A1·t. 259. Lei de ·flxação de forças é a que detet•min:1, paea um 
exercício ann o a I, o etfectivo tota1 do pessoal do Exet·cito ou da Ar-: 
mada. · 

§ L o As leis de fixação de forças são duas: 
aJ lei de fixaçli.o de forças de tert•a ; 
b lei de fixação de forças de mar-. 

2. o Compete á Commissão de 1\Iarlnha. e Gnerra a ela.bot·açtio 
dos pt·oject.os de fixaçã.o de fol'ças. --

§ 3.• A Commissã.ode .Madnha e Guert•a. a.pt·osentar<'L á Camal'a, 
dentt·o dos quinze dias seguintes ao do recebimento das propostas de 
fixação de fot·ças enviadas pelo Poder Executivo, doas pt·ojectos, um 
de fixação das forças de tet'l'D-, outt·o de fixação das forças de maL". 

§ 4. • Si a. Com missão de Mal'inha e Guerra não a presentat· os 
projectos dentt·o do prazo consignado no § 3•, a Mesa inc1oirá. em 
ot'dem do dia os projectos offet·ecidos pelo Podet• Executivo. 

·. § 5.• Si até o dia vinte de maio não houvet• o Podet· Executivo 
otreeecido pl'opostas de fi:xaçã.o de forças para o exel'cicio seguinte, a 
Commissão de i\ia.rinha e Guet-ra baseará os seus estudos sobre a lei 
vigente. apresentando-~ á Nesa, com as modificações que jolgat•con
venierites, em fórma de projecto, até o dia 5 de junho. · 

§ 6. 0 Si até o dia !i dejunbo a Mesa nll.o houve!." recebido da 
Commissão de l\la.rinha. e Guerra. os projectos de fixação de foeça.s, 
de.acc!Jt'do com os pa.t•agt•apbos anteriores, incluirá em ordem do 
dia, em fórma de projecto, as leis de força em vigoi· . 

§ 7. o Em qualquet• das hypotheses anteriores, os pt·ojectos de 
fixação de (orças terão o andamento dos de commissã.o. · 

§ 8.0 A Mesa não admittirá e~endasaos projectos de fixação de 
~~: , . . . 

a) que nã.o tenham t·elaçã.o immediata com a ma.teria.dos pt·ojectos 
respectivos; · 

b) que ten!Jam o caracter de prOJ>Osição principal e devam, assim, 
soffret• o processo regimental dos pro;· ectos em· geral; 

c) que, de qualquer modo, impol·tem em delegação ao Podee 
Executivo de attl'ibuiç:lo privativa do CougressC3. 

§ 9." O adi:~omento da. discussão dos projectos de lei de fixação de 
forças só poderá set• requerido pelo pt•azo ma.ximo de setenta e duas 
horas. . 

§ iO. o adiamento da votação dos projectos de fixaçã.o de forças 
só poderá ser requerido pele prazo maximo de quarenta e oito horas. 

§ H. Não será. permittido o adiamento da discussão, ou da vota .. 
ç!o, das emendas do Senado aos projectos de fixação de for~as. 

§ i2. Os pra.zos para serem otferecidos pareceres á.s emendas n.os 
pt'Ojectos de lei de fixação de forças serão de dez dias, em segunda 
discussa.o, de cinco dias,. em terceira discuss~, e desse uumero de -· · 
dias para as emendas do Senado que não incidirem nas disposiçoes do 

· artigo 258. 
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SUB-SECÇÃO li 

Do o1·çamento 

Art. 260. Lei de orçamento é a especificação, coni precisã-o e 
clareza, do total das receitas cuja arrecadação se autoriza e das des· 
p~zas a realizar dentro de um exeL'cicio financeiro. 

§ 1.0 A lei de orçamento é constituiga. de duas partes: 

a) orçamento da receita; 
b) orçamento da despeza. 
~ 2.• O projecto de lei do or~amcnto da despez:t será organizado, 

discutido e votado por ministcrios, :ocndo enviado á sa.ncçao em· con
juncto, constituindo uma só resolução legislativa. 

§ 3.0 Qualque1· disposição orçamenta.ria que. dova ser commnm a 
todos os ministerios sera incluída no proj')cto de orçamento do Minis
teria da Fazenda. 

Art. 26L A organizaÇão dos projectos de lei orçamonturia. com· 
peta :i Commissão de Fina.nças. 

§ i. • A Com.missã.o de Finanças apresentará. á Camara, dentro dos 
3!) dias seguintes ao do recebimento d<:. pt•oposta da Heceita. e Despe
za e tabellas explicativas, 'organizadas pelo Poder Executivo, os pL·oje
ctos de lei do orçamento - um, para a despeza' de cada ministerio; 
outro da receita. . 

§ 2.• Si a Commissão de Fina.nt;;as não apresentar, dentro do pra
zo determinado nes~e artigo, esses projectos, emender-se-ba haver 
adoptado os mesmos offerecidos no anno anterior. 

§ 3. o Caso até o dia.· 20 de maio nno ha..ia a Commissão de Finanças 
recebido do Poder Executivo propostas e tabellas, baseará. o seu tra
balho sobre as do anno antecedente, par:~. ap!·esental·o dentro do 
prazo deste artigo. 

§ 4.0 Na bypothese do paragrapho a.nlerior, procedet•-se-ha de 
accôr'do com os arts. 2• do decreto n. 27, de 7 de janeiro de i892 
e ai, do decreto n. 30, de 8 de janeiro de f892. 

§ 5.0 Recebidos pela Mesa, em qualquor hora da .sessã.o, os pro
jactas de orçamento otTerecido~ pela. Commis:sil.o, ou adaptados os do 
ao.no anterior, serào, independentemente de leitura. no expediente, 
mand:tdos publicar e distribuir pelos Duputados oro avulsos im
pressos •. 

§ 6. o Durante as cinco sr.55Cies seguintes :í distribuição desses 
avulsa3 receberá a Mesa. emendas a cada nm desses projcctos. 

§ 7.0 Não serão a.dmiltidas pela Mes:t1 mesmo em fórma de auto
rização, qu_aesquer emenrl~s : 

a) qua na.o tenham rel:1ção immerliata. com :t rr.~teria. do orça
mento annu:ll, ou das finan~a.s pl1blicas; 

b) c~m o caracter de proposiçào principal, que de\"erão seguir 
os tramites regimentaes dos projectos de lei,; 

c) que, de qualquer modo, importem em delegaçlLo ao· Poder Exe-
eutivo de attribuição privativa. do .Gongres$0 ; · 
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d) que de qu~lq'uet• fôr·ma, · augmentem veucimento.s, ordenados_. 
ou gra:t.ifica.ções de funccionarios, on modifiquem a natureza e o 
titulo dos que elles percebem ; 

e) que autol'izem, ou consignem, dota.çll.o para serviços, ou re
partições, não anteriormente ureados ou previstos, em leis ordioarias 
em vigor; . n que não mencionem e não limitem o quantum da despeza, 
bem como tl quantum, tt natureza. e, tanto quanto possível, as con-
dições da operação de credito, que ordenem, ou autorizem ; • 

g) que, em geral, direeta. e precisamente, nilo caibam em lei de 
01·çamento-, a qual deve a~as iudicar, especificadamente, com pr e
cisão e clarez-a, o total cf:c! reeeitas cuja a.rrecada.çllo se autoriza o 
o das despeza.S a realizar dentro do exercício financeiro. 

§ 8. • Findo o termo ·do § i o, serl!.o as emendas mandadas poblicar 
pelo Presidente, devidamente classificadas. 

§ 9.0 Do aeto dn. Mesa recusando emendas que incidirem nas dis
posições deste artigo, haverá recurso para a Ca.mara, por occasião de 
ser discutida a acta, no dia em que forem publicadas no Diario do · 
Congresso. · 

§ tO.· As delibera~ sobre as reclamaQÕeS, formuladasde accOt·do 
com o paragrapho anterior, sera.o tomadas em ordem do dia e desde 
qoe·baja. maioria absoluta de Deputados presentes. 

§ H. O Pl'esidente remetterá, em seguida, as emendas accaitas 
á Commissão, que as devolvet·:i., dentro de do7.e diiJS, com o !lflU pa.-
rccet'. · 

§ !2. Este parecer, com o projeeto -e as r espectivas emend<ts, 
·seri publicado e di~tribuido em avulsos. · 

§ i3. Distribuídos os avulsos, o projecto enti'arã. para. a ordem 
do dia., sendo, porém, obtigatorio o iotersticio de i8 horas entre o 
inicio da distribuição e o da discuSS!o respectiva. 

§ u.. As emeada.s não admitidas em projecto de lei orçnmenta
riu. serão emiadas, dentro de -i8 boras, pelo Presidente, a.o i o Se
cretario; para. que as destine ã.s Commissões respectivas como pro-
jectos separ-ddos. · 

§ i5. O Presidente· da.r~ publicidade a qualquer ·Gmenda, ou 
disposiçll.o. qne haja recusad(), ou eliminado, indicando sempre o fun-
damento de sua decisilo. . 

§ i6. Esta disc:ussã.o, que corresponderá ã segundn., sera feita 
por artigos. . 

§ 17. Encerrada a discuS$ão, será o projooto submettido a votos, 
com :IS emendas respectivas. 

§ !8. Em càso algum poderá qualquer Deputado, por occasillo 
du. votação, occup;~r :L tribuna por mu.is de cinco minutos. 

§ i9. Votado cada projecto, com as emer~das, em segunda dis
cussão, voltara á Commiss!Lo, afim de redigil·o, no prazo maximo de 
tres dias, para :L terceirn discussão. 

Art. 25i. Feita , publicada e • distribuid:L em avulsos, indepen
dentemente de leitura no expediente, a reda.cçlo para a. teroeil'IL 
discussa.o, reDeberã. a Mesn. emendas, durante :a.s tres sessoes seguin-
tes á distriboiçao. · 
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§ :t.• Na tet·reil·a cfucussão não se admittirã.o emendas que incidi
rem no paragr~ho setímo do al'i. 260; nem as qua de qualquer modo 
tend~.m a dimin1lir a. receita ou a. <J.ugment~.~ a despeza, salvo, apen~.s 
quando peopuzerem o L'est:tbelecimonto de medida consignada n<~. 
proposta do Poder Executivo, ou consignat·em verb"' pat·a despezas já. 
determinadas em lei. 

§ 2.° Findo o termo deste a.etigo ~erão todas as emendas manda
das public!lr, devidamente classificadas, pelo Presidente, que remet
tet·á á Commissão as acceita.s. 

§ 3." A Commisslo devolverá, no prazo de dez dh<s, as emendas 
com G seu parecer, que set•á. publicado e db-tribuido em :tvt!l,;oo _ 

§ 4. G A' Commissão :>el':.Í. peemittido, por intet·rnedio de seu Pt·esi, 
dente, requet·er á. Camaea a. proeoga.çã.o dos prazos p;trv. a a.presenta
çao de parece1· á.s emendas, em segunda, ou terceira discussão, ror 
mais cinco dias, que serão inipt·ot·oga.vcís. _ 

§ :;.o Esse requerimento não terã discussão e poderá. ser <tpt·esen
ta.do em qua.lquet· momento dasesslo, submettendo-o a )les:l. itnme~ 
õiata.mente a votos, _com qualquer numero. 

§ 6.0 O projecto, com as emenda:; e pa.t·ecet·, entr(l.l'iÍ. p:u·a. a ot·
dem do dia, sendo, porém, indispensavel o interstício de \•inte e qua.
tro horas entre a distribuição detet·mina.da pelo § 3° e o inicio d:t 
cfu:cussão. · 

§ 7.~ Esta discussão que corre~poudcrá. á tet·ceil'a., versará. sobt·e 
cada um dos projectos em conju11cto. 

§ S. o Encenada a discussJo, set'iVJ suhmettidos á votação a pt·o-
jecto e as emendas.. · . 

§ 9." Em caso algum, pot· occ<.siã.o da votação, poderá qualquct• 
Deputa.do occupa.t· li. tri\>un<~. pot• mais de cinco minutos. 

§ 1G. Termiuada a votação, irã.o os papeis á. Commlssiio de Fi
na.nças, pa.l'a Tedacção final. 

§H. A redacç.ã.o tina.ldeverá. ser feita. no pt•azo de cioco dia;;. 

Arl. 2\J2. A Comwissã.o de Fluan~as indicará. ·sernpre, como ob
sel·vaç;to, ua parte do 1Jrojecto de m•çumento relativa á. despeza. com 
serviços que pt·oduzem renda., o total de:;sa, a.o lado do d;t despeza. 
t•e::pectiv~t, e a differenG<\ entre a:; duas pa.L·cell.as. -

§ :f.. o A' Comr:nis:;[i.o de· Finanças será. pet·Juittido, ao opin:u· 
,;obt•c. cmeuda-lÕ, pt•opôl' modili'é:~.çõcs ao projccto e á.s emendas, otre
recer outt·as rlova.s c apr(;lSCntat' ~ub~titutivo.s, de m·dem geral, a 
v;u·ia>; emenda.:; ou a gruvos dolla.s, qaa ver:sem ~obre o lna:>mo as
smnpto, ou sobt·e objecl:.o de igual natureza. 

§ 2. Q A app!'OV:1ç:~o do :>u.bstitutivo prejudic;r.r~ a votação da.s 
cruelll.la.s a que se rcict•ü·. 

§ 3. 6 A Commíssão de l•'iuança.s, lJHanto ao o!l'erecil.uento dç 
un1~urJas, quer na sogundil., t!llEH' n'~ tcm:cit·;~ discussilo, est~ní. sujeita 
ás mesmas restl'icçõo::; impo:>t;1;; n.os Deputados. 

Art. ~O:!. Snlllfl!'e qun () i>t•esictonü: varifical' ern qnalqUt'.l' rltHSC 
d:r discu:-;...;;1.0 1111 d:r. VOt:rr;:·IO, f[IW uma. l!IUCild:t 1)1.1 [jii<~JqtHJL' uisposiç.rt~J 
do pl'Qiceto, i•.tcidc na c<~HsHt'<l dtJ a1·t. 2ol, Ctll seu ~ 7:', dci~:r.1·:í. de 
submuttcl-a· a Camill';t, dc>t<H:.ando-<l p:~t'n. •:ollstttllll' pro.]edo se· 
pa.mdo. 
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ANNAES DA CAMAR....\ 

SUB-SECÇÃO lll 
Dos subsidio& e da ajuda de custo f 

AL't. 264. Durante as sessões venceL'ão os Sena.doL·e.s e Deputados 
um subsidio pecunia.Lio igual, e ajuda de custo, que sm·u.o fixados pnlo 
Congl'esso ao fim de cada legislatm·a pa.1·a. a seguinte (Constituit;.~o. 
a.t·t. 22). . . 

§ L" A Comm.issão de Finanças fol'mulará., até o dia quinze d~ 
junho, á. ultima sessão legislativa de cada. legislatura., .o pl'ojecto de 
fixação do subsidio e da. ajuda. de custo aos congt•essist!ls. . 

§ 2.0 Si a Commissào de Finanças, ou qualquet• outt·a., ou ainda 
qualquer Deputado, nã.o houvet• apL·esentado, até o dia quinze do ju
nho , á ultima sessão legislativa da.legislatu1·a, pt·ojecto de subsidio o 
"de ajuda de custo aos congressistas, a !\'lesa. incluirá. "na. ol'dem do dia 
da. pl'imeira sessã.o, em fót'l11a. de. proposição legislativa, a lei respe-
ctiva em viga[". · 

§ 3, • As emendas ao projecto de subsidio e . de ajuda de custo. aos 
congressistas serão enviadas ás Commissões de Constituição c J u;;
tiça de Policia. e de Finanças, que terão, cada. t1ma, o prazo 
de cinco dias, impt•or:tgaveis, para. a emissão dos respectivos pa
receres. 

§ 4.• Os parecel'es a que se ref~we o pat•agt•apbo antel'ior pode!'ão 
ser assentados e assignados em reunião conjunta das rcfet·idm; Com-
missões. · 

§- 5.0 App1•ovado definitivamente o pt•ojecto, no Sew1do, ou na Ca.
ma.ra, a Commissii.o de Finanças, pelo relator do Ministerio do Inte
rior, providenciará no seutido de serem postas de áccôr·do com elle, 
as necessa.l'ias verbas orça.mentarias. · . .. 

Art. 265, O Presidente e o Vice-Presidente da Republica. pet·ce
bet·ã.o subsidio, fixado pelo Congt•esso do período pl'esidenciul antece-
dente (Constituição, a.rt. 46) . . 

§ i.• A Commissã.o de Finanças apt·esentará , até o di~ quinze de 
. j unho do ultimo auno de cada. pet•iodo presidencial, pt·ojecto de subsi

dio ao Presidente e Vice-Presidente da Republica. 
§ 2. • Si a. Commissã.o de Finanças, ou qualqnet· outra, ou ainda. 

qualquet· Deputado, nã.o houver apt·eseota.do até o dia qiünze de ju
nho, projecto àe subsidio ao Presidente·'e , Vice-Presidente da. Repu
blica, a r.lcsa iucluit·á m~ o1·dem do dia. sob a fônua. de proposiç ... 'i.o 
legisla.tiva, as disposições em vigot• sobl'e a. ma.teda. . 

§ 3.0 A Commissão de Finanças, po1· iutcl'medio do relatot• do 
projecto do orçamento do !llinisterio do lntcl'io1·, pl'ovidencia.rá de 
modo a set·em incluidas nesse Ol'çameoto as vet·ba.s necessadas á exe
cução da resolução leçislativa sobre o subsidio do Ptesidente e Vice· 
Presidente da. Repubhctt. 

SECÇÃO IV 
Da pl·oroga.çãr> e do adiamento das sessões 

At-t. 266. Qualquer Deputado podet•á. propot\ pot• meio de pt•o
jecto de resoluça.o, a. Pl'Ol'Oga.ça.o das :oes>õe.s do Cangre~ ~aci:)lHl. 
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· § 1. • O pl'ojecto de proroga•;,ã.õ das sessões do Congresso Nacional 
será. considerado matet·üt ul'gente, tet·á om<t só discussü.o, em globo, 
eru um~ só·sessã.o, independel'á de pare<:ee c preferit·á, na discus-.;ão 
c na votação, a qualquer outro pt·ojecto. 

§ 2." Logo depois de a.ppt•ovado, independentemente de red<tcç.ClO 
fin<J.l, set•á. o pl'ojecto remettido ao Senado. 

§ 3.• () pt'ojecto de pi.'<)t·ogu\.àO rb~ :;csstics vindo do Scu:Jd•) s'3-
guu·ú. cs mtl!imos t ramites determinados neste a.rtigo. 

§I ~.o Appro\·::r.do o pt·ojccto de pt•ot·o~aç.'l.o da.s sessões. vindo elo 
Senado, da.r-sc-!t a este e ao Presidente d<t Republica immediato cO· 
obecimento do facto. . 

§ 5.• A di~cussao ·e a rotação dos projectos de prorogação das 
st3SSÕes do Congresso Nacional nno adrnittit·ão adiamento. 

AL't. 2õí. Pal':L tot• loga:r o adiamento d::s sessões do Cou"'t'esSO 
Nacional, cuja. inichtiva. pct·tence á. C::mara., se1·á. im]Wesdndiv~l Que 
o pmjccto respocti"o contenbu, em substancü1, os moti\'os que o de
termim,m, indicando o dia c o mez em que. deve tet• logar, de noro, 
a. su<l rcuniM. de modo que os quatt•o mezes de !iessão sojam comp1e
tados 'dcntt·o do me.~íno anno. 

§ L 0 O pt·ojccto de l'esolução sobre o adiamento deverá conter, 
pelo menos, cinco assignatm·as. · · 

§ 2. ~ Depois de jnlgado objecto de delibet•aqão, pelu maio1·ia. dos 
presentes, sci'á. o pro,iecto eemettido ás Commi~~ões de Policis. e d~ 
Constitllição o Justi<;:t, para. intet·porem, om reunião conjmrtà c den-
tro de cinco dias, p~rocet·. · 

§ 3.0 Si, esgotado esse prazo. não for apresentado o p:u·ecer, po
dct·á. entrar o prujccto em discussão, índepentemente deHe, por deli
beração da C:trn().t'a, a requcl'im~nto de quulqLlO<' Deputado. 

§ 4-.~ Os tramites dos projectos da adia.morltO das scs..«ões ào 
Congresso Nacional serão os me~os de qualquer p!'t>jecto da Com
missão. 

SECÇÃO V 

Do ReJimento Interno 

Art. !.68. O Regimento Interno só ·poderi se• modillc:tio me
diante pt•ojccto do 1·esoluç11.o da C:~.mat·a. 
. § {,0 A Commissio de Policüt aprasental'li., dentro de trinta dias, 

parecm· :SOb1·o qualque1• projecto uesso sentido. 
~ 2.•· Pt•ojccto o p:J.rocet• cntt·arão em discussão uuic:t oito dULs 

depois do publicados. 
§ 3.o Eccet-ra.da a. discussão, si forem apresentadas emendas , a 

Commissão da Policia da.L'-lhos-ã. pa.receL', dcmtro da cinco dias, 
sendo este sujeito ta.moom a uma unica. discussao. 

§ 4:." Encerrada a. discussão do pa.receL', vota1·-se-ã. o projecto, 
cuja rcdacção final cabe á Com~o de Policia. 

g 5." A Mesa. fará, todos os annos, a.o fim da. se5São legislativa 
ot•dina.t'b. a consoliuaçào dG todas a.s modiliea.çoes feitas no flegt
mento, do qual mandArá. tirar nova ediçilo dura11te o intcm·egno d:~.s 
te...~es. 
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CAPITULO Il 

Das i"dioaçõe• 

Al't. 269. Indic!l.çií.o 6 a. pt·oposi~ito cam que um Daputado sug
gera a manifesta,çâo da Camara, ou de ~õuas CClmmiss!)es1 sobre detet·
níinado assumpto. 

§ t.o As indioa.ções set•ão redigidas pot· cscl'ipto, em tet·mos ex
plieitf)'\ e em rór1Jl3. srnthetiea. e assi.gn:J.dn.s pelos seus ;~utllre;;. 

§ 2. o As indicat;ões t•ecebidas pela Jfesa seráo iidas em snmhla
l'io, despachadas ás Gommissões com que th·erern cor1'elaoao e mau
dadas publicat• na integra na acta impressa dos tt·abalhos da Ca
mara. 

§ 3.0 As indicações independerão de qualquer julgamento pre
liminar da Cama.ra. 

Art. 270. A Commissão, que t·ecl:laer um:t. indicaçio deverá. 
intet•pôr p:~.t·ecer dentro do "Pra.,;o de !O diu.s. 

§ 1.0 A indicação e o se:t respectivo p<~.recer sorã.G sujeitos a 
uma discussão unica. . 

§ 2.0 Si á indica~:i.o fôr apre;;ent:~.da. emenda voltará. eUa á. C!}m
missla. que lhe dará. parecer. 

§ 3.0 Este segundo .parecer teri uma. discus~!o. 
, Art. 2.7i. Si o pa.t·ecer de uma. Cornm~ã.o sobt·e uma. indicaÇão 
concluit· por um projecto de lei, ou resolu~o, e fór approvado pela. 
Garoara, o projccto seguit·á. os tl'a.tnites regimeutae~ a. que.se acham 
~ubol'dinada.s a.s pt'OpO.$\Çõà~ dass~~ ua.ture""'· 

C&PITULO UI 

Do• rBq!ferimmtos 

Al't. i72. Requerixnento é tod<~ a petictão dit•igida. a.o Pl'esi
dente da. Ca.mat·a., sobre objecto de ex:pediente, ou da ordem, por 
qu:~.lquer Deputado, ou Commissao. 

§ L o ::lerli.o verbaes, independem da apoiamento, de disouss!i.o 
e de votaçào, sendo despachados immedi:ttMnent.e pelo Pt•estdente 1 

os requerimentos que solicitam: . ·· 
a) a palavra ou a. sua desisteuci:t; 
b) a pr>sse de Depotado; 
c) a lei.tut·a. de qmlquel' matct·i;tl; 
d) a l'ootificaçã.o d<t acta; 
•) ·3 inl!let·çã.o de daclu.t'açio em ;Lct,a.; 
f) a observ;moia da dísposiçio ragiment.~l; 
g) a t·emMS:L do docum~ntos, liVL'I):S, 011 public~çõgs; 
h).;,, t'etit·ad;i de t·equenmento, vet'bitl r,u escnp~o; 
i} ·~ t'Gtü•:t.d.'l. de pt'Oposi.ç:io coru pa.recer C!JIÜt'<J.l'lO; · 
.i) :t verificação de vota.çt!.o; . ·_ 
k} l}et·missão pa.nL .sa retir:u· :m!.os du flnd;r. ;1. sesg;uJ; 
l) informações sobre ;~. Ol'dem d•>s trabalhos; 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 10:54 +Página 38 de 73 

s.Ess.to .El'>I 29 OE DEZÉMÍ:IHo .D.E 1920 

m) o preenchimento de. logares nas Comm~; 
n) :~.inclusão em ordem do dia. de proposições com os respe

ctivos pat·eoeres. 
§ 2. 0 Serlo e•erlptos, independem de apoiamento, do digcussão 

e de votação, sendo despachados pelo Pt·esidente, os requeri
mentos: 

a) da uma Conunissão, solicitando audiencia de outra., ou ou-
tl'::tS, sobre qualquer as;umpto; · . 

ft) da umn. Gommissã.o, solioito.ndo reunião om coojunto com ou
tra, ou O\ltras: 

§ 3.0 Sel'ão V0l'baes e votados cam qu1tlquet• numeL'O, indepen
dentemente de apoiamento e de discussão, os requerimentos que 

Solicitam: · 

i 
inserção em acta de voto de t·ego:;ijo, ou de pe.:a.t·; 

b t'epresentaçào da Camal'a pot• Commissoes externas; 
c levantamento da. sessão, em regosijo, ou pol' pe:r.,1.c; 

manifestação de rego~jo ou de pezar, pot• ·officio, telogL·arn~ 
ma, ou por oUtra qualquer fórma escL'iptll; 

e) publicação de. informações oillci;:.e.s uo Diario do Con
arcsso. 

fJ pe1•missão para falar sentado; 
y) prorogaça.o de prazo pa1·a a apre.sent1tçào de parccet· ás 

emenaas dos projeetos de leis orçameotarias. 
· § _.9. 0 O reqoeriroento de prorogaçã.o da sossilo set•á escl'ipto, 

iudepeadente de apoiamento, não tet•.i di~cussão e votaL'-se-ã. com 
qualquer numero. 

§ 5. o Serão verba.es, iudependeru de a.poiamento, nã.o te co.. iH:.
euSsão, e só poderão ser votados com a pre::;ença de, pelo menos, i 07 
Deputados, os requerimentos de: . 
. a) dispensa. de in_te!'Stioio pa.r<t a· inelusJ.o de d(O'~crmin<tda. prope-
siçào em ordem do dxa ; 

b} dispensa de impressão de qualquer propo~içlto ; 
c) retirada de pt>opós.içllo com parecor favowvcr, substitutho, 

emenda ou sub-emenda ; 
d.) destaque de ~menda, appt·ovada, ou de parte Je proposi~o, 

pa.ra constituil' projeeto separado. . 
§ 6.o SerAo e.:;criptos independem de <J.poia.mento, 11<10 team dis~ 

cussao e só poderão ser -votados com <~ presença de 1 Q7 Deputados, no 
;ninimo, os l'equerimentos de: . 

a) remwsa. a. dctermina.da. Gommb:>ii.o de pa.pois des.J)achados a. 
outra; ; 

b] demissá.o de membros da. Me:;a: 
c) diseussã.o e vot.aç~o de p!'oposiçõcs pot• capitules, grupos de otr· 

tigos. ou de emenda ; 
d) ·adiamento da di~oussiio, ou clil. votaçã.o ; 
e) cncerrament? de di~cussão ; 
() votaçãO p01' oetermmado prOOO:>$U j ·•• 
g) preferencii!.; • 
h) urgencia. 
~.c. ,......., :vQz. XVI· ~- a9 

....... 
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. § i. õ Serão escriptos, sujoitos a. apoiamento e disc~io, só ptt
derão. ~e r votados com a pre<Jeuç:r. de. :107 Deputa-dos, no mínimo, os 
requertmento! sobt•e: 

·. a.) iniorma~ões solicitadas ao Poder Executivo ou po1· sett inter~ 
med.io; · 

b) inset·çã.o, no D.iario do Con(J1'c~so, ou nos Âmwcs, de docnroEin-
tos, ou publicaç5.o, nã.o officia.es ; 

c} inclusão em ordem do dia de pt·oposiçi\o sem p:tt'ecer; 
rt) votação por pa M:es ; . . 
e) audienci:t'da uma Con\1\\issi.o !õOhre dett:rroiund;\ matcri01.; 
f) nome~'l.o de Commiss6es cspeciaes, 011 mixt~s ; 
n> reonião ·da. Camara. em Comrnissã.o Get·a:I ; 
h) sesSl:les extno~:din<Hias; · 
i} sessões secretas ; 
.i) quasquer outt·os <rssumptos, que se nào t·eliratn a. incidentes 

sool'cvindos rio curto das di.scu$s\les, 011 das vota~õcs. 
Art. 273. Os l'<l~~uet-imento.s suieito;; á. di~cussão só deverão ser 

fundamentados vet·balmcntc, depois de formulados e enviados á Mesa.. 
· Pa.ragppbo uoico. Independerá ·de apoía.mcnto o requct•imonto 

subscripto·PQr ·ctnco on mais 'Deputndos. 

CAP~TULu IV 

I>~S PARECER.ES 

Ad. 27~. ;\'s ptoposçiies, mensagens a mais papei:; sujeitos .t 
deliberaç!l.o d~ts comrnissões de\·crão ellas apresentar pa.recer. 

§ :f:.~ Parecer é a proposi~o com que a maioria, ou a; unanimi
dade de uma Commis.'lã•l se promm.cia sobt-e qualquer ma.tcri.a sujeita. 
ao seu estudo. 

§ 2. • Será <<vencido» o voto de um ll!elubt-o de Commissii.o cou-
tntrio ao parecer.· ' 

§ 3.• Quando o voto vencido for ftmdamentado e termiuat• pt>l' 
oonclosões díversa.s das do parecer tomm-;í. a denominaç.ilo de uvoto 
em separado,. . 

§ ..... o ·membl'O de lllM Co:mmissào que discordar de fundameoto 
do .parecer, mas concol'dar com <:~s conclnsões, a.,;signal-o-ha: «pelas 
conclusõesn _ , 

§ 5." Si a divergeucia de um merobt"o àe Conuoissào eom o re,;
pectivo pa.recet' nãO fOL• rn~damental, a:;sig~al-ú-ha; <ICC>ffi l'e:;tri· 
C<;õesn. 

Aet. 275. Os pa.recet·es seâw redigidos pàL' cscripw, em te1•mos 
explicitos, sobre a oouvenieocia da appro>ação, ou da. t•ejeiç.ão da. 
mataria a que se reportam, e terminat·lo por conclusões sytlíhe
ticas. 

Paragt·~pllo unico. Excepcioualmeute, .nos casos expressamente 
previstos no Regimento, os pareceres poderão se1.' verbaes. 
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• 

DAS EME!SD!S 

At"t . 236. Emenda é a proposição apreseuta.d.• como :~ccesroria. 
a. outra.. 

Art. 2í7. As cmundas set'ào supprossivas, substitutiv<~S, additiras 
ou modificativas. 

§ i. • Emenda suppt•essi v a é a p roposiçilo que- (!rt·adicaJ• qualqui:W 
parte de outra. 

§ 2.• A. separ~ã.o cru dua.s, ou mais p<Lrtes, de qua.Jque t' pt·o
. posição, para o offeito de sua vot.lção, set•á considerada. emenda 
· suppressi\'a:. .. . 

§ 3.• Emend11 substitutiva. é a pt·opo;;ição a.pt·osontada. con1o suc-
cedanea á. outra.. · 

§ i. • Emenda additil;a. ~ a proposição que se accmsceuta :i. 
ontra .. 

§ 5.• Não será ad,mittlda emenda snbstitutiv:J., ou additil.-a., que 
não tenha t•elaçã.o directa e immediata. com a. ma.tet'in. da proposição 
principaL 

§ 6.~ A Mesa fat•á. pnhliClll' na ;:ct:t dos trttba.lho.s da CaJnat•a 
.qualquer emenda que houver recu~ado com fundamsntfJ nu p~t·:l
gra.pbo <~-nteriot·. 

§ 7 .• Emenda modifica.tiv~ (: a. qno não altera tundamcnta.lmet1te 
a pt•oposiçã.o pl'incípal. . 

· § 8. • As emendas modificativas podct'àosel' a.mpliativ:L.;, t•ost•·i-
ctivas ou cor1·ectiva:>. . 

§ 9. <> A emenda a.mplia.tiva é a. quo estende a. outt•a . pessoa. ou 
objcctos, a disposição a. que se t•efet·e. 

§ iO. A emenda. re.strictiva diminue a extensão da. disposição que 
modifica. . 

§ H. A emenda corcectiva. nã.o modifica a suustancia. da. dis110· 
sição a que se refere, mas apenas a sua redacçã.o. · 

§ i2. A separaçáo em duas, ou mais, partes de qua.lqueL' <Lrtigo, 
sa.t•agra.pbo, numet'o, ou lettt•a. de uma proposição, para o effeito do 
pua votaÇão, será considerada emenda justilicativa. . 

•Art. 278. ú& projectos em primeira discussão não ad
mitLirão emendas . 

. § 1.0 As emendas apresentadas pel·as Comroissõe:;, em 
~cus par~ceres, sobre proposições consideradas objoctos do 
deliberação, serão · tomadas em consideração na ~- discussão. 

§ .2.0 As emendas apres-entadas· em 2• discussão deYcrão 
.:;c r apoiadas por cinco Deputados. 

· § 3." As emendas offerecidas em 3• tliscussão clt:wcr·iir• 
ser apoiadas pelo terco dos Deputados presentes. 

§ 4.0 AJ5 emendas das· Commissões. as do Senado, a:> qu1~ 
tiverem cinco assignatura~. em 2• discussão, e dez, em 3", 
indepeooerão de apoiamento. . 

§ 5.0 A emenda á redacção final só será admittida p-ara 
evitar incorreoção, inooherencia, contradicção ou absur4o 
manifesto. 
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§ 6.0 :As emendas ·que crcarem, ou àugmenfa:rem, desr.e.
sas, ou reduzirem. de QHal·qneP mndo, a receita :publica; serãl) 
sempre submetlidhs ao parecer da Com missão de Finanças: 

ArL Zi{}. A emenda apresentada a outra emenda deno
minar-se-ú sub-emenda. 

Puragz·a.pbo unico. As Commissões, ao apresentarem pa
rcctV· sobre emenda!;. poderão offerccer-lhes sub-emendas. 

Al'L. 212. As sessões extraordinarías serão diurnas, ou. 
noc~urnas. 

§ 1." As sessõe& extraordi-narias serão convocadas f!:C
o{(icio, peLo Presidente da Camara, on determina<fas por essa, 
a I'eque1:imento de qnalquet D!~putado. 

§ 2." O Presidente ·prefixará o dia, a ho:ca -e a ordem do 
dia das sessões extraordinarias, dando-as a conhecer. prévia
mente, á Camara, ou em sessão, ou pelo Diario do Congre.\:so 
P, nessa hypothese, far-sc-á communicacão tele~a_phica aos 
Deputados. 

§ 3.• A dura()ão das sessões- extraordinarias será a mesma 
das ordinarias, ain<.la que ultrapasse a meia noite. 

§ -L0 Quando n Cong-rasso Nacional estiver funooionando 
poderá .a Garoara. dos Deputados realizar. separadamen~e, ses
sões extraordínarias, em horas diffcrentes, préviamente an
nunciadas. 

Art. 28i: 
§ 2." Estarão sujeitos a' duas discussões apenas, que llor~ 

responde!'ão á ·2· e 3", os projec.tos ele lei, ou de resoluvâo: 
a) ()riundos de Oommissões; 
b) vindos do Senado; 
c) offerecidos pelo Poder Executivo. 
Art.. 323. O encami1~hamento da votacão,- em 2~ discussão. 

salv" em se tratando de projccto de lei orcamentaria. far-se-{t 
sr~bre o conjunlo dos artigos e sobre o· conjunto das emendas, 
uo seJ·cm annunciadas as votações dos primeiros. 

A ri,. 324. Em 3& di.~cussão o encaminhamento da votação. 
salvo em se tratando de proj,ect.o de lei orcamentaria, far-sc-á · 

·em relação ao pt'ojecto e ás emendas em conjunto. 
Sala. das Commissõe>', de dezembro de 1920. ·- Bueno 

Brandão. Presidente. - Andrade Be;:;er1·a, :1~ Secretario. -
Juvenal ·Lamart-ine, 2• Secretario. · 

Votação do projecto n. 750, de i920, abrindo o credit.o 
ôe 62 :026$4i 7, para pagamento ao3 herdeiros de Severo de 
Souza Coelho (3• <ii~cussão); , 

Approvado c enviado á Commissão de Redaeção.J 

O Sr . .ruvenal Lámartine- (pela oràem) requer e obtem 
dispensa. de impressão da redacção final do :proj"eeto n. 700 A, 
de :1920 áfim de ser immediatamente yqtada. 
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SESS.{O E!lf 29 DE DEZEMBRO PE -1920 

.E' lida e sem obscrva(}~S approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 750 A-- 1920 
r,.edacçilo {i11al do p1·o.iectQ n. 750, de Hl20, da Camara dos ·ne~ 

putados, que abre o c1·edUo dfJ ô2 :0·16$417, para paga
mento aos hCJ·(ltiros de SC'I)!!r(! (/~ SO'f!.Za coc:tl~Q. 

O Congresso Nacional resl}lve: 

Art. 1.~ .Fica o Presidente da Republica. autorizado a 
abrir o credito de 62:016$H7 .. para pagamento aos heroeiro.'i 
(lo ex-agente fiscal dos impostos de consumo no Estado da' 
Bahia, :Severo de Souza Coelho, em virtude de senten~a .iu
diciaria.. 

Art.. 2.~ Revogam-.c;e as disposiç~s em contrario . 
.Sala das Commissões. 29 de dezemhro de· 1920 .. -Prarlo 

)Lopes. -- Raul Sá. - Ca1·los Gm·cia. 

O ;;;R.. PRESIDE:.."1'r. - O projecf.o vac ao .::;enn.do: 
Acha-se sobre a Mesa o seguinte: 

RF.:QUF.R!Mro<TG .De URGENCTA 

Requeiro Hrgenc.ia para immediata discusão e vntação do 
Jn"Oje~.lo n. 752, de 1920 . 

. 'Sala das Sessões, ZS ··de dezembro de 1.920. - Hq1·culano 
Cezar. 

. Approvado. 
3A discussão do prn,i e c to n. 7·52. de 1920. reirwando .Jcro

inymo .Tos~ da Silva, .fia r.~;,ponsabilidadc pelos sellos roubados 
da collectoria de Cm·vello. 

Encerrada, ar1pro\·acta e enYía{{a a Conur.issão de Reclac~ão. 

O Sr. Fausto Ferraz-- (pela IJrdem} requer r. ohtem dis
>pensa d~ impressão da redaccão final do projecto n. 752 A, 
t;le 1920, para. o fim rle sor immP.diatamente ''otada. 

E' lida e. sem ob;;ervações, appro:~.ra<Ja a seguinte 

RF.DAf'!ÇÃO 

N. 752 A - 1920 
Berlnçrio finol rlo p,.ofr:r:tn n. 752, de 1920. que releva Jcro

numo .!Mé !!(1. S·ihm. da 1'e.~pomfl.bUidrllir: pelos sr>,TM rnu
lwtlns rlrr C nU rr.t rwia de Cun•r•U.o. 

O Cong-l'esso resolve: 

Art. 1.• Ficn relevada a r-esponsabilidade qnP. porventura 
tenha o cºl~·ecto~ fed~al <ie Cu~yeUo, E~.tad.Q de Mina§. ~rae$, 
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ANNAES DA CAMARA 

· .Jeronymo José da Silva, pela ímportancia de 21:662$970, de . 
sellos fed~raes, que lhe foram roubados. 

Art. 2.• -Revogam-se as disposições em contrario. 
Salá d.as Commissões, 28 de dezembro de i920 . .......;Ra.ul Sá. 

- Prado Lopes. - Carlos Ga?'cia. · : 

O SR. PaEstog,~TE - O projecto vae ao Senado. 

Vota~o do drojecto n. 709, de 1920, mandando oontar 
tempo de serviço, para o effeito de melhoria de reforma, ao ·1.~ 
tenente ma.chinista reformado da Armada Henrique Paulo Fer
nandes; com substitutivo -da Commissão de Finanças (3• dis
cussão) ; ,,... 

O Sr. Andrade Bezerra ...;;_ (Pela ordem) requer e obtem 
dispensa de. ~mpressão da redacção f·inal do projecto n . 7tl9, 
de i 920. afim -de-ser immediatamente votada. 

E' lioda e, sem observações, approvada :'4 seguinte 

~. 

RBI>ACOÃO 

~~ 709 --.,.- 1920 

RédaccãQ final tU> projecto n . 709, de 1920, da Cama1-a, 
que manda contar · tem.po de $e~o. para effeit(J de 
melltoria de reforma, ao 1 o tenente m'achini.Yta re{o'l"mado 
da. A't'mada, Henriqu,e Paulo Fernatl(les. 

O Congresso Nacional decreta: 
\ 

Art. i." Fica o Governo autorizado a mandar contar, para 
os effeitos da, reforma, o peribdo Ide tempo em que .os officiaes 
de Marinha e classes annexas tenham servido como aprendi
zes nas officinas dos arsenaes da Marinha, contados tão só-
mente os dias em ·que trabalharam. . 

. ' Sala das Commissões, 29 de dezembro de 1920. - Prado 
'Lopes. - Carlos Garcia. - Raul Sá. · 

O Sr. Presidente - O ·Projecto vae ao ISenadd. 
Votação do projecto n. õ9S, de 1920. abrindo o credito 

~special de 22:90.0$, para pagamento á Vicente doo S3J}.tos 
C~neco & Comp. (3• discussão) ; 

Approvado e enviado á Commi~são õe Redact.ão. 

O Sr. Andrade Bezerra - (Pela O'l'dem) J>equer e obtem 
dispensa de impressão da redacção final do projecto n. 699, 
de 1920, afim de ser immediatamen~e votada. 
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SESSÃO EM 20 DE DEZE~1lU\0 DE 1920 

E' lida e, sem ohservaçõe8 approvada a seguinte 

RED ... CÇ'~\0 

N. 689 A- 1920 

/l~Jdn.cr;ão {ú~al do 'jrr·ojccto 'll. 689. dr. i920, (JHr. u.b?'e o crc
d·ito r:SpP.ciG.l dt> 22 :SOO$ pam. pngmncntn a Vü:enf.·e do.~ 
Santo.~. Cmt'?NJ ,f, Cnn~}J. 

O Congresi;o Naei onal resolve: 

Art. L" Fica o Pre3idcnl'e da Republica autorizado a 
abrir, pelo l\Iinisterio da Fazenda. .() credito especial ·.oe 
22:900$, para Dagamento á Vicente ·elos SantoR Caneco &. 
Comp., do premio que lhn compete nela constrncção do cu.ftPI' 
f1enominado Batelão n. 2. 

Art. 2." Revogarr.-se as disposiçTies .em contrario. 
Sala das Commissões, 29 {}c dezcmbrn rlc 1920. - P1·ado 

Lope:-~. - Carr-os Garcln. - Rma Sá. 

O Sr. Presidente - O pr11j~cf.ll vac -ao S~nn.do. 

Votaoão do .proJce.to n. 695 A. de 1920. providencian'Clo 
!':obre o modo de pagamemto da~ ~onsignaçõe~ dos funccionn
rios pliblicos: com emenda (la Commissão d~ Fi•nan{)M (com 
emenda) precedendo a· votarão (Jn 'J'f"'CJnrr•imen ln do ~~·r. T...em
grll'her Filho (2• rlismssão) : 

O_ Sr .. Presidente- V011 :mhmr.f I rr a v,nto,; ·n ~egnint.c 

Altr>rando o prnjeeto n. 659 A, relacõc::: conl.racLuac.::. p;a
ran.tida;;; por varios rcgulamnntos o leis e pl'odnzindo o.s.~im 
e:~1"citos t•ctronctivo~. rr.qucil'n qur. sohrc o n:esmo pmjf'{'1n 
se,ja ouvida a Commh:i'-ão ele Constituição e .Jnstü:.a. 

Sala -das sessõl'.~. ~s rle flrzembro dn Hl20. - f.P'fi/(}1'Trllri' 
F'ilh.o. 

O Sr. Lemgruber Filho- (pP.la mvlem! Re<rner a retirnil:l 
de '1C\l requcrim~nt.o. 

0 Sr.Presidente- nrfiro o rl'l()'UCrimc>nLo dn nollrr J)(>pu
íadn . 

.'\pprovado t.>m .2& discussão o ar Ligo 11 n i co •do p1·r~jcctn 
n. IJ95 A, rle tn~o. prcwidcnciando snbre o modo rlo 'Pfl~n
mento àas consignaçõP.s dos fu:nooirmnt•io.;: publico.~. 

Rejeitada ~ E'-'1ENO_'\. {lo Sr. l\'lario Herme::; e outros. 
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-· 
O Sr. Paulo de .Fontin - '(pela ordem)' requer e obt,em 

dispensa de interstíci-o .para o projecto n. 605 A, de 1920, fi~ 
gurar na. ordem do dia da sessã-o segui-nte. 

-A.pprovado em 2• discussã.o o artigo unico do projeelo nu
mero 456 A, de --1920, mandando revigorar o credito abert~ 
pelo decreto n. i 3 .611 de 1916; com parecer favoravel da Com
·mi:::são de Finançar:. 

O Sr. Ribeil'o Junqueira - (pela o1•dem) r equer ··e obtem· 
dispensa de interstício para o proj,ecto n. 656 A, de 1920, .fi-
gurar na ordem do dia da sessão seguinte. . 

Votação do projecto n. 192 A,. de 1920, 'Providenciandô 
sobre a ligação das linhas ferreas e telegraphicas do BrasH 
~om o Paraguay e a Bolivia, com substitutivo da Commis
são· de Obr.a·s Publicas ·e .parecer da ele Financa:s, favoravel 
ao substitutivo (2• discussão); 

Approvado o substitutivo da Commissão de Obras Pu
ihicas c Via(;ão, ficand<~ prejudicado t"l prójecto primitivo . 

O Sr. Annihal Toledo - (pela m·dem) requer (} obtem 
dispensa de intersticio para o projeeto n. 192 A, de 1920, fi
gurar na ordem do dia da sessão seguinte. 

Y<>tação do px·ojecto n. 678 A, de· 1920. concerlanâo ran
quias postal, telegraophiça e telephonioo., nas li!llhas· ofriciaes 
aos membros das Mesas das duas Casas do Congresso. Presi
dentes de suas respectivas Commissõ~;; e directores de suas 
re-,o;pectivas secretarias: con: parecer favoravcl ·da Commissão 
à? Finanças e substitutivo da de Policia (i" l(]iscussão). 

Ap.provado o substitutivo õa Commissão de Policia, fí
cando prejudi~a<lo o pro)ecto primitivo . . 

O Sr. Andrade Bezerra (pela ardem.) requer e obtem 
dispensa de interstício para o .projccto n. 678 A, do •1920, fi -
gurar na oroem do dia da sessão · seguinte. · 

Vota~ã.o do Pl'ojecto n. GôO A, de i920, mandando coo
slru í r ·um ndificio para os Telegra'P h os na -ca.p i tal da . Be.hin; 
com parecer c .~mendas dn' Commissão· de Finnnca!;l (2' dis-
cussão); · 

Aprovooo o .artigo unico do projecto n. G60 A, de 1920. 
Apprm·a-das -succesis\'am~o-le as seguintes 

EMENO.-I.S DA CO~ll\IISSÁO DE FINANÇ.AS 

Ond<;J se <liz - « mandar-:í. ~ - diga-se < fic:l ~utorizado a 
mandaF•. 

D~pois das palavras: c: sci~nf.o;; contos de réis , , accres
ccntar: « ou fazer operações ·rle crci:Hto nas· termos da autori
:znr.ão dnda no orçamento dá Viação para 1'92b. 
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SES.-1.\0 EM . 29 D:G DEZE:.wno DE 19M . 4ã1 

. o Sn. PRESIOE ... 'I'l'E - .o proj.eclo pii.SSa á a· discussão i.nodd 
· ante.s. á respectiva Com missão afim de ser r'!<ligido. · 

Votar,:.ão d~ requerimento do Sr. Mauricio de !Aloerda 
sobre o projecto n.'aO, de '1920, reformando a !oi de promm;õo::s 
no Exl'rcilo (2" di-scussão) ; 

O Sn . PnEslDE~TE - Von submeLter a votos o seguintl:i 

nr.Qurmi~IEl'<To 

neqnciro que. Sl)m pçrí'.iuizo da <liscussiiG, o projecto nu~ 
inP..ro 7'1 O, d~ t !t:!O, v•i: ;\ Con::tmissão de Consmu ição c .Tustíca. 
Mim f1(> emi!.tir a rl'speito de suas disposir;ões o resp~cti\'o· J'h'l-i 
rccer quanto a. sua ~on·stiturionalidade. 

•Sala das se.s3ões 23 de de de;~cmbro de 1920. - JJau·l'icid, 
de Laccmla. · 

Réjeit.avo. 
O .Sn. PnF:slDE:NTE - O projecto vae á resoecliva Com ... 

missão para dar parecer sobre as emendas off-erecidas . 

O St•. Nica.nor Nascimento - (pela ordem) Sr. Pr~idente, 
achando-sl~ sobre a Mesa um pedido de urgencia. relativamente 
ao credito para pagamento aos serventes da Saude Publica. quo 
estão agoniza;ndo em franca miseria, pediria a V. Ex. que con 
sulta·sse a Camara sobre se conc~e essa urgencia para ser 
imediatamcnt~ <lis('.Utido e vat.ado o alludido credito. 

Ar..ha-se sob~e a Mesa o seguinte 

REQUERIMENTO DE URG~""Cl.o\ 

Requüiro urgenci.a para immediala discus;:ão e votaçãa 
< do projecto n. í i3 A. de 1920. 

Sala das sessõc.~. 29 de dezembro de 1920. - Nicanol' .ll'as..o 
çinum.to. - J·uvenal Lamw·tine . 

Appr-ovado. 

O Sft. ·PnEstoJ;:."<"l'E - O projecto n. 713 ·A, de f 920 6 o 
seguinte: 

S. íl3 :\- 1920 

Ab1•e M creditos .wpplenumta.res de 1 :l :289$890 e dl? 
fi :'!.1.5S820, fJ cmMiyna~·ões do H ospital S. SC!bastiüo; r.om 
pr.u•rce1· da Corwmis.~iio de Finanças sob1·e ''· emenda of{e-
1'Cddrt f!m .';• disr.usscio 

. ~ohrf' as em~ndas uff11recic!os pelo Sr. Dr.putado Nicannr 
N.asl;uu~I~i•) ao r:redito do p.roji\cto n ._ . de :1!>20, occorr·c 
d1:zer qw~ .call~m ellus como a.ddiliva.;; ao mesmo posto quo 
se· rl!!t·N~m a :~redil os .Jo !Hinistcr)o do rot.eriot· ~ .Juslica. 
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Quanlo á que concede o credito para serem pagos 06 ser
ventes da Saodc Publica dos até 20 o/o e alé 50 % autori211-
dos p.ela lei r:. 3. 99ú, de 1!>20, sendo a despeza autorizada 
para ser cumpt•ida n !~i vigente merece o asl;entimento da Ca
mal·a 5endo como é mooida de urgencia exigida. pela situação 
precaria dos ditos tmpregados federaes . 

A emenda réla1iva ao;; Gabinete de ldant.ificação tambem 
6 para cumprimento da ~ci anterior. 

O quacro do Gabinete de Identificação e · EBta.tistica do 
Dist.ricto F'ederal, para atlender aos variadoos se:rviços que 
cumpre com perfüção i.evl" de aJimittir \ 'arios extranu~~a
r ios qnc trabalharam muitos mezcs com este tiLulo recebendo 
~ua remuneracão. partt' pela verba do Gabinete ~ pari.P. pela 
Yo1ri>a policial. no que s·~ mantinha relat-ividade de vencimen-
tos c.•. de funr.ções. · · 

· O Congresso recollhccend~~ ·a nece$€idade de augmentar o 
Gabin~le pelo õe-senvol·dm():lfo cios t.rabalhos e da reitda cre
scente do mesmo. que cobria complelament-e a despeza, man
dou dP. accôrdo c·om o· 5r. 'I'r·t::iàente da Republica completai.' 
o qnadro do. mesmo Gobinef.c com os extranumerarios c te
chui~os que b'ai>!'lhavam jú na mencionada repartição, o que 
"foi feito por lei ·e re::ml:unentado pelo Executivo. O pen...<>a
mento ca lei foi nàtln•al ~ expres~amente mantér a.cs in~or
porados os •encimentos (iue j;: tmham, só lhP-s acc!'escentan.rlo 
as garantias do quadro·. ~'>•~t;~;,-!•.>r.mente, já estabeleci:'lc o 
fJUadro, foi ~uspr.nso o pa;!'amenlc- da part.e ser·vida pela vorba 
polida!, o que redm.•u .jc i.;·~<:Cadc. o vencimento . de .. -at·ios 
funcr. jonarios até (·~IICC:ia!istaíõ e lechnicos. com ,;l':.l\-1) pn,
jnir:o para o servic:o r:·Ublic'•. j?. que mais de um tedmico re
nunci.:ltl' ás suas ftmcçõc;; abandonando o emprego. ·E"'~c teria 
de ser <• ceslino de mu1los outrM - insubstituivtõii;, ::>·::is, .são 
techni~as as funeçücs r.jue cxer•citam . . A em~nda propo:-:ta. at
tP.ndc, portanto, ao interP.1>&e. public-o P. ao espirito da lei deve 
!"C!' approvada. 

Sala das Commissões, 29 de der.embro d~ 19.20. - Car7.M 
de Campos. Prc>.-siélente. --- L. C01"1'êa de Brito, Relator-. 
• ·1lbe2'to Marnnhi'io. - Oscar Soa1•es. - Cin!!inato B1'0fJa . -
Sam;wia Corrfa. - Pai:heco .?t!endes. - Celso Bayma. 

A& cmf':nda,. offerecidas a C'S~C projec.to sP.rá pu-blicada. 
drpois. 

PRO.TECTO N. 713, DE 192.0_ 

O C.:ongrc.~!!O Xacional decreta: 
Al't. ·:1." Fica o Poder· Executivo autorizado a nbrir, pelo 

.!\linist.erio da .Justiça c Negocios Interiores, .o-s credilos sup
plem~nlares rle i 3: !!89$S!}O e .de t> :235$820. ás consigna~ões 
q:.'\Jimentação do pessoab e «Roupas e utensílios de enferma-
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SESSÃO E~ 29 DE DEZE~~O DE i9ZO 

ria», da rubr·ica «Hospital S. Sebao;;tião~, da verba n. 2L do 
ar~. 2~, da lei n. 3. fHH, d0 5 de janeiro deste anno. 

Art. '!." ftr;_vogam-"c as disposi<,:ões em contrario. 

Encerrada a discus.;;ão unie.a do parllccr da Commissão 
de Finanças sobre a-s exr-endas apresentadas na 3" discussão 
do projecto n. 713, <le 1!:120, r annunciada a votação. 

Apiprovados snccessivamenle as referidas cmerui~ nu
meros 1. e 2 do P.r. !\'ieanor -?>'a·seimento c re,jcitada a de 
l1. 3. 

Approvado em 3• diseussão e enYiarlo :i Commissão do 
Tiedacção o pro:ieclo· n. 713, {}c HJ20. 

Votação do pt·o.iecto n. 708, d~ Hl20, abrindo o credito 
de -L8G3 :6/!5$015~, pa·ra pagamento rl,c e:nc>argos '<l.ssumidO"s 
-para insta Ilação de fabricas d~ scí<la causlica; .com v(}tos rm 
separado dos S1•s. Octavio Rorha e .Tosino dr .Araujo (2" c:1is
{!US6ãO). 

O S:r. Veiga Miranda (JJaro. encaminha:J" a votação). 
8r. Presidente, o projecto n. :i' OS. contém ma teria de tão 

alta gravidade que não me parece muito conveniente se;ja 
votada nesse atropelo com que, ao correr das luzes da sessão 
]egislativa, liquidamos o .grande stoc/,: dP. pro1edof.; até cn t.ãn 
guardados nas pastas, das Commissões. 

· O referido projecto _manda abrir o r:rcdiLo de .4. 803 :G458. 
destinados ao pagamento de encargos assur'nidor; pa.r.a n in~ta
llac;ão de fabri-cas de so-da caustica. 

Afim de que. a Camara possa aquilatar quanta divergcncia 
se origina da autorisação constante do mesmo pro,iecto, basta 
assignalar que. no seio da Commissão de Finanoas. as opi
niões se orientaram seguindo tres linhas differentes: •ha o pa
recer do distincto Relator, concluindo pela abertura do r.re
dito, ha os voto~ em separado, dos dignos Deputados Srs. 
Octavio Rocha e Josino Araujo, cada qual· restringindo mais a 
amplitude do credito, procAdendo. por assim dizer, pelo mc-
t.hodo de exhaustão. 

Assim é que o Deputado Octavio Rocha :contesta a lega
lidade. da abertura do credito para pagamento á « Carbonica "· 
uma. das cmprezas que seriam favorecida pelo pro.iecto, c 
cujo pagamento importaria na consideravel somma <!e 
1. 00:0 :00.0'$; é meticuloso o estudo que o illustre represen
tante do Rio Grande faz do assumpto, no sentido de patentear 
que á os: Carhonica ~ não cabem os benefiCios dessa lei . 

.Por sen turno, o Sr. Jor<ino Araujo. num trabalho con
Yincente, esgota, a meu ver, a questão ... 

•0 Sn. PIRES DE CARVALHO - Juridicamente. 
O Sn. VEIG:"- :\hRAND,\ - ... .iu!'idicament.e. com argn~ 

mentes ir~etorquiveis ... 
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.-\NNAES D.'l. CAMARA 

O S!t. PIRES DE CARVALHo - Uma verdaíieira sentenQa •. 
O ;8a. VErGA MtM!.::DA- •.• constituindo uma verd-adeira. 

sentenca, como diz com múito acerto o nobre. Deputado., et1ja 
opinião tem grande peso na ma teria. · (Apoiados.) -

O \SR. PIRES DE C.-mv.u.Ho - l\Iuito grato a VY. -Ewcs . 
. O SR., VEIGA MIRANDA- Ahi se arreda a possibilidade de 

merecerem o favor duas cn:prezas, que tendo se apiresenta<lo, 
é certo, por occasião da conclJrrencia aberta no Ministerio da. 
Agricultura, entretanto, até agora, nenhum passo deram para. · 
a inst.allação do fabricas de. soda caustica. 

~~>,-s informacões ne,:;:se sentido são termi.nanLcs e catllego
ft"iacas; fica afinal, em campo unicamente .a. firma A. Sant{)s 
& Companhia. 

O Sa. PIRES DE _CARVALRfl- Ainda assim, irregularmente. 
O .SR. VEIGA -1.\:l!InA..·'mA-E' cxacto. A fabrica A. Santos & Cia. 

foi annexa a um grande estabelecimento industrial de 
tecidos, installada independente. dos favores· concedidos por 
lei; em todo caso, por unia eSJ.)ecie de -condescendencia, que 
se poderá desculpar, será lieit.o ao Congresso outorgar os err.
_prestimos que a legislação admitte sejam feitos ás emprezas 
de' soda causticn.. · 

. Si a Camara fosse susceptível de, em momentos como este 
dedicar attenção acurada a uma demonstração minuciosa, cu 
faria o llistorico do caso desses emprestimos ás fabricas de 
soda e~u.stica, ·iesde seu inicio, por onde verian:os que o que 
era. razoavel.- -como incremento ás industrias nacionaes no 
:J:;eriodo da guerra.. . · 

O SR. PIRES DE CARVALHO - Para servir a esse periodo. 
() SR. VEIGA MIR..W•IM. __:_... e para servir a esse 

;periodo, em qu.e a campanha submarina nos impedia de re
ceber a materia prima i-ndispensavel ás industrias de corantes 
e de Leciãos, não mais pr~pondera hoje, -que as communica~-ões 
estão restab.elecídas. (Apoiados.) 

Iria analysar o voto do Tribunal de Contas, negando re
gistro ao credito, iria acom:Panhar a exposição brilhante, com 
que o Sr. Deputado Josino de Araujo ... 

·Sr. Presidente, um impulso a. que não J)osso resistir ob:ri
ga-me a interromper o curso da arguocentacãD, em torno do 
;projecto. -para trazer á Camara dos Deputados uma no
ticia que nos electrizará de ent.husiasmo. Ha quinze minutos 
-aterrou na capital portenha o glorioso aviador brasileiro Ed(t 
Chaves (PaLmas.) Ha dois dias, a nossa população toda est:'t 
:vibrando de emoção; e, nesta hora. em que o .iubilo mais sa
;grado enche todos os peitos (mttito bern!), não direi que a 
minha palavra venha fazer repercutir aqui esse ,iubilo. porque 
elle est.á em todos os semblantes e nós todos vibramos no 
,P'lesrr.~ auge rle enthu:sia~mg. 
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Pretendo apeÚas traduzir pallidament.c este ésto de gorando 
animação, de intensa alegria, qu ~ se apoderou de todos os 
corações brasileiros. (Jiuitu bem,; muito bem. Palmas.) Em 
todas as classes do Brasil. onde verr. chegando a nova .sensa
cional e impolgante, ha néste momento, 1.1m fremit.o, uma tre
pidação sagrada c gloriosa, porque toclos nós via:rr.os que 
estava a se realisar a façanha mais intrepida, mais ousada 
que a ·Am.erica do 'S1.1l tem contemplado em materia de aviação. 
(Muito bem; 11tuito bem.) · 

Edú Chaves cheg<>u a seu termo: baixou na capilal al'
gentina o emissario glor·ioso (la. aviação brasileira (applausos 
calorosos) . E' que o destino, os factos reservaram -para o 
iBrasil o t.lominio do::; areH. Jl€1 Bartholomen de Gnsmão a. 
Bar1l0::; numout. c.ie ·SanLos Dumont á Edú Chave>:. (~ sempre. (1 

Brasil o detentor dessa taça gloriosa. ("!luito bem.) 

O SR. FRAxcrsco VM.LMtES - São os bandeirantes elos 
ares. 

O Sn. VEIGA 1\iiR.~'DA - Siio os bandeirantes do azul; são 
·os argona11tas do espaco, esses que despre7.am a vida, as vau
~aS'ens de toda oN:lem <le actividade e se arrojam á conquista 
desse elemento, reservado at.é agora, ás aves, e até houtem. 
~naccessivel ao homem. 

·. O SR, LUiz Do:vu~aur::s - Ainda bl~lll que a noticia al-
~aucou 1T. E:t. na tribuna! (Mu1:to bem.) 

O E-R. VEIGA 1\JIRA~DA - Muito obrigado. 
·Senhül'l'.< o nppar··~!li{l qlle. dUT-antr os ailnn>; da g·ucna. 

poude adquirir ~s maiore;:: ai)crfeíçoamentos e atirar- se con: 
~ais e mais intrepidez através da atmo;;phera. não ó hoje nm 
iap.parelho de guerra, ri1as um apparelho de -paz. Leva ás Re
publ i cas amigas o mens.ageir-o da nossa sympathia. dos nossos 
tsentimen~os fraternos ; c .o meu anhelo é qne as palavras que 
(Jr r. }H'Ofii·n rp,;oem nas Rcrtublicas rio 1?-n l ~ntn(• nm bradn 
amigo, para qne fiquem certos de qnc nós, do Brasil. enxer
gamos, nessa oomtnunicacão mais nm laço de união sul ame
ricana. 

Quando os aeroplanos traçarem na atbmosphcra da Amf'-
. r iea tio Snl. P l)1 todas a ,:; rli rcr.çi'íes o sm1 ;;nlco. com essa tt·r.
rpidar;ão qne encontra éco en: t.odas as almas bem formadas. 
terão traçado nos C·í;O:; . comn lima Ya.sta rt!de indestrnctivel 
r. ,,l ~~rna ~ r.;;Lr·citar a~ J'elacõns. a to_rnar ma ir:; int irra ~ sol i
dar iedadc. a assegurar cada Ye7. mats a confratermzaçao dos 
:povos dCi ·continente. (Muit o bem .. ) · 

E ', J)Ois, com o maior .jubilo. que p1~oponho se.Ievantc a 
.Camura. em nm brado unisono de upplausos. ao aviador bra
~ilcíro, . q1.1e acaba de se i.ornar o detentor desse raid roemo:.. 
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I·avcl, que ·ha de ficar condignamente registrado ·na hist.Oria 
rla aviaeão. . · · . 

Um urrah a. Edú Chaves ! 
(Os Deputculos, todos de P~ .• aPplaudern c:o·1l~ palma..~ estre

pitosas e prolongadas, dando u·m urrah ao aviador b?·a.si teíro. 
o orador é calorosamente cump,·imentad.o e ab'l'açado.) 

O Sr. Nicanor Nascimenio (•) (pela o1·dem) - Seeun
dando o pedido de illustre- Deputado por S. Paulo, :nesta. 
hora brilnantissima, em que se completa a série das con
quistas americanas e brasileiras com respeito li aviacão, por 
um feito {io mab a.lto c cxtraardinario brilhdi proponho 
tambem que a. l\lesa da Camara fique autorizada a telegra
phar nã•J ;;ó ao intt·cpido avia1lor brasileiro. saudando-o 
em nome do Brasil, senão tambem á Republica Argentina, 
congratulando-se com a na~o amiga, porque esf.a victoria, 
ao passo que é brasileira, é igualmente ·::unericana, pois qne 
ó a continuação do trabalho <ie varios amcl·icanos, procurando 
alcançar essa meta lu;ninosa. . ·· 

Eram estas as palavras que tinha a dizer . . 
(Muito bem; muito bem. O orador é felicitado) . 

o Sr. Costa Ribeiro (pela ordem!) -- •Sr. Presidente. ap
J;llaudíndo tlS palavras dos oradores que me precederam na 
tribuna endeusando o feito do .arrojado aviador brasileiro, 
:peço licença cá Camara para -ler e enviar á Mesa o seguintu 
projecto {!e lei : ' · 

Considerando que o aviador brasileiro Edú Chaves· acaba 
âe effectuar o per.cur5() aereo entre as ciaades do.Rio -de Ja
neiro e 'Buen06 Aires, ·sem o menor auxilio official: 

. Consideran<io i:{Ue é de t.oda a Mnveniencia para o Es
tado animar as provas sportivas dessa natureza, ·das · quaes 
·poderão resultar grandes benefiCios para á aviação na AJI:IIe-
rica do Sul: · 

O Co!lo"T~sso Nacicmal resolve: 
Art. L" Fica concedido o ptemio de 50:000$ ao aviadot;' 

:Edú Chaves, como indemnização das des:peza..-, que fez para 
1·calií'Alr o percurso aereo do Rio do. Janeiro á Buenos Aires 

' :\;rt 2.° Fica instituido o premio Edú Chaves de 150 :OCO$. 
)}ara o piloto Sul-americano, civil ou militar que, primeiro 
fizer pelos ares esse mesmo appare1ho a viagem entre 
Buenos Aires em um ponto accessi''el ao territorio do Estado 
de Pernambuco ·ou vice-versa, dentro de seis mezes da data 
desta lei, e, no prazo maximo de 10 dias, para. o percurso 
.total. 

.( ·) · Não ro1 revisto pelo orador. 
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Art. 3.• O Poder .:Executivo abrirá os respccti.vos ~reditos 
·Para c.xecu~:;ão dessa lei. · 

Art. t·.D,• Revogam-se a:; disposições em .conLrario. 

(J:luit(J bem; m.v:ito ú~:m.t O orador é ·nuúto cumpJ•í:n~e?L
.tado). 

O Sr. Veiga Miranda (pela f.mtcnt) - :::>r. Presidente, o 
grato incidente _qüe me obrigO).l a interromper .o fio de minha$· 
wnsidct·açõcs; afa:;Lou do assumpto que eu dell'atia. u at.tençâ•> 
da Camara. .Não é mais possível i'azel-a convergh· pat·a <1 
proj ect.o, pois um enthusiasmo, de todo desculpavel e at~ 
n1u~tt? lisongeiro para a representação nacional, empolgou os 
csptrilos. 

·Dada ·esta. -circum.sLancia, limito-me a requere!' prc.fe
rr.mcia, na votação, pal'a o -voto do ~r. Josino de .Araujo, reser
vando-me para discutiro .o assumpto em terceiro turno. {Muito 
bem; muito bem,.) 

O Sr .. Celso Bayma ( ·) - Sr. Presidente, -rlü o Relator 
dessa mensa-~m no seio da Commissão de Fi-nanças. De accôdo 
eom a resolução pela mesma Lomad-a, foram requisitados todos 
os documentos e o processo a que se referi'l a mens-agem do 
Governo. Do estudv minl!cioso feito de todos os papeis en
viados pelo .:\linistro da Agricultura, bem como das informações 
dos funccionarios daquelle departamento. que organi7.aram o 
processo rci:ipccti-vo, resultou a seguinte convicção no meu 
espírito: ou s0 abriam os creditos de conformidade com os 
decretos que cs.tão mencionados no meu par·~cel', decretos 
or iundos de uma disposição justifkativa c <iocumcnt.ada d 1.1 
1mtão Minil;tro da Agricultura, Sr. Pereira. Lima, ou se abriam 
c:;:;e~ credit.os ou então. de conform i-dade com as inf.,t·ma~:-ões 
fr.H·necidas pelos funccionarios daquelle departamento da a.umi
nistração, inclnsivc do respectivo consultor' juridico, estava. o 
/Governo obrigado á prestação de pcr<la~; c damnos resultanL~ 
ela uão ·cxecu~,;ão do contJ·at:lo celebrado. Era c;; la a si tua()ii(l 
em que se achavam tO'dos os concurrcntcs que cumpar"iCeram 
.uo chamado no edital .elo :\linistel'io da AgricullUJ-a, expctlidu 
de conformidade corn O!> decreto~: r1uc vim de mencionar ncs~n 
parec-er. De fórma que. aperlarlo entre a a!Lernaliva du pagai· 
perdas e damuos ou de abrir os lJreditos para -que,. depo_i8 de 
l'egistrado::; pelo Tribunal -de Contas. fossem pago;;, 1Slo e, de
pois do:> cortcurt·r.ntcs lm!cm ·demonstrado claramen!.c que ha
viam observado toda::: a:s prc~cripçõcs impostas e exígidag pelo 
Podm• Executivo. a Commi,;;;ão de Finanças entendeu que o 
melhor alvitre era entregai' ao Poder Executivo o .cstu.do du 
assumpto, ·pal'a 1.1UC elle resolvesse em sua consciencJa, de 

( *) Este discurso não foi revisto pelo orador. 
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a~;cõrdo com os decrcLos expedidos quacs os concurr'entes que 
haviam preenchido todas as .condições impostas pelo edi·tal. 

O SR. VEIGA MIMNDA- O Executivo já tinha exhorbiLa.Uo 
admi ttindo um quarto coucurrente. 

O 'SR. ·CELSO BAY.MA-Perdão, Y. Ex. ha. <le ver que 
e!:!ludci o as~umpto e lhe vou dar urna resposta completa . 

Nessas condições, a Cam.ara ·vê que entreguei ímmet.lialu
menle ao .estudo do Pode1' Ex..ecutivo a questão ora contro.: 
vertida. 

Agora, o nobre Deputado levanla uma ouLra questão, num 
aparte. · 

A concurrencia effectivamente foi aberLa, e o Governo 
~raçou a respeito reg1·as que devia obedecer. 

De accôrdo com a lei, o Gow~mo poderia admittir tres, 
qu:üro, cinco ou iU .concurrentes, poderia wr marcado o limite 
maximo ou minimo, porque ·a lei lhe . dava essa '!almldade. 
. O SR. ·VEIGA MntA:t>:,oA - O edí Lal marcava tres concur
~·entas. ., : '• .~· . · 

O SR. CELso BA YMA __, i\! arcava tres, eomo podia marcar .. 
~res, quatro ou mais. 

Mas para que estes -concurrentes pu{iessem, e esse é o 
r.on.to principal do projeeto par~ o qual chamo a. atten.vão da 
.Cau:.ara, porque setrata de uma qu-estão de certa ordem onde 
a honra dos funccíonarios av Ministerio da Agricultura e dos 
mi-nk'i.r.os anlecesso.res ao ootua.l está positivamente empe,
nhada .•• 

O SR· VEIGA MIRA.."\DA - • • • para que esses concurrentcs 
pudessem, repito, gosar doos favores do decréto tinham Ida 
1prehencher as formalidades do mesmo. Não receberiam logo o 
dinheiro como pensam os votos divergentes apresentados aqui 
no Congresso. · 

O Sn.. VEIGA àUR.u'iDA -Reconhecem que os emprestirnos 
só se.rão feitos após o inicio da installação das .fabricas c com 
garantia hypothecari-a dos respectivos bens. 

O SCELso BAYMA - O Meu illustrado amigo, !Sr. Depu
[bado Ribeir<> Junqueirà, que aqui está presente· c que conhece 
tl .funecionamento da industria dderrurgica e do carvão, sabe 
perfeitamente que os favores c.oncedidos .por esta mesma lei 
até hoje· não foram pagas as despesas. Por que? Porque são 
!favores cspecialissimos, dependentes {ie certas condif;ões, são 
emprestimos sã adeantarnentos em dinheiros que o Governo 
é 9brigado a dar, uma vez prehenchidas as condicU!es estabel-e
eidas no edital, dinheiro que tem l(le ser garantidocom hypo
ítheca das fabricas, das propriedades e bens .e se p()rventura. 
essas propriedades, machinismos, etc., não garantirem os em
prestimos não se realizarão, porque não é dinhir para ser 
w.. __ d9'.• -- ·- ·-·-·-.-------"'.::"__..__.,.~ .. ~ . . ... ·- ·~~. - ... -. .,-
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São emprestimos que se fazem a determinadas ernprezas 
·c que ellas teem que receber mediante a observancia de for
malidades especifica:das no citado decreto, que aquellas que não 
as demonstrarem poderão receber o adentamento e esses ade
antarr_entos são feitos mediante hypotheca de todos os seus 
bens, hypot.hcca que tem de ser estudada minuciosamente pelo 
Governo para saber si garante ou não o adentameüo. 

A discussão nas condições quo esM sendo travada no re
cinto parece revelar que o Governo, uma vez aberto este cre
dito, t7ntregal-o-á sem qt!e essas formaUdadcs constantes d~ 
decreto citado sejam prehenchidas. 

o :S.n. VEICA Mm.ANDA - Não disse isto. 
O SR. CELso BAY?IIA - E' impossível que este empres

timo possa ser concedido nessas condições. Elles tcem de ser 
co-ncedidos de accôrdo com as formalidade~ prescriptas, porque 
si estas f01·malidades forem preteri,das, os emprestin::.os não 
poderão ser realizados, uma vr.z que acima do Poder Executivo 
está o Tribunal de Conta~ que cxaminar:i, uma por uma, a na
tureza das operações qun tiYerem sido .feitas. Certo, o Tribunal 
de Contas negará registro a qualquer desses a:deantamentos, 
dado que não obedeçam as condições do edital, ás condições do 
decreto anteriormente expedido. · 

0 ·SR. VEIGA MIR.ANOA - 0 {jUC me parece é que do~s 
desses concurrentes reprcsenbat>J... emprezas absolutamente in
existentes. ainda mais que etitãiJl;ú espera <lese movimento de 
favores para, então se cauditatarem a installar fabriças. 

o· SR. CELSo BAYMA - Dada a situação creada pelos de
cretos do Governo passado, pelo e~tudo minucioso, que fiz, dos 
documentos apresentatil)s pelo ;:\linisterio da Agricultura, por
que é claro que não po-deria fazer uma fiscalisação pessoal, no 
caso, formou-se no rr:.eu espírito a certer..a absoluta de que era 
nece~sario adaptar qualquer ,providenGia que sanccionasse a 
ma teria. 

O <!R. VEIGA l\IIRANUA- A minha impugnação não traduz 
qualquer de~approvnção aos actos do Mh:listerio da Agricul
tura, e muito menos ao parscer de V. Ex. 

{) SR. CELso BAYMA -'- ProGurando essa solução, veri
fiquei, pelo estudo dos citaa.os decretos, dos pareceres dos 
Srs. :Mario Carneiro e do consultor jurídico daqhelle ministerio, 
e dos demais funr.cíonarios que examinaram minuciosamente o 
assumpLn, verifiquei, repito, qne no estado actual da questão 
e "ao Poder Executivo, que compete averiguar se devem ser 
celebrados esses ajustes para. se tornarem effectivos· os en:
prestirr.o;:, de conformidade com os decretos expedidos no 
anno de 1918." 

O SR. RIBEIRo ·JuNQUEIRA - A abertura de credito não 
obriga ao pagamento. 

c. - Vot. xvr. 
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O SR. CELSo B:\Y:MA - ;Perfeitamente. Agradeço o aparte 
de V. Ex. 

O SR. VEIGA M!RANDA - Mas -robustece a pretencão 
dos candidatos. 

O ·SR. CELso BAYMA - Tive o cuidado, como j urista que 
sou, 'de evitar que do men parecér -custasse qualquer ex
pressão, qualquer ph),'ase, a que se pudesse apegar os con
currentes para. perante os tri'bunaes. pleitearem os seus sup-

·postos direA.tos. · 
Dois votos dive:rgentes. um reconhece os direitos de tres 

concurrentes. e cHifro apenas o <le um. · 
D~ ·minha exposição, porém. vê a Camara qtle procm;ei, 

como disse. argumentar sobre os -documentos offi ciacs. com o 
maior esc.rli:pulo, com -a m'aior eauteia. de modo a impediro que 
amànhã o~ ·concessi-onarios. quando · pl~itea.s~ero direito~ pe
rante :a .justiç.a, pudessem invocar· o parecer da Commissão. 

Foi po-r isso que conclui •dizendo que ao Poder Executivo 
deveria eaber a apreciat\ão do p ont.o controvertido, dando-lhe 
olilros4_m, n rp..medio mais co-nveni ente. 

O :Projeoto, ein snnrma, não obriga o Governo a pagar a 
quem qn'er quê se.ia. (Muito bem; muito bem) . 

C~mmtada a CamaT:a r egeita o requerimentp do Sr. Veiga 
Mifan.dà, :p~dindo j:lreferencia na votação do voto em sepa-
rado do ·s-r. Jo.sino de Araujo . · 

Sr. · Veiga Mi'randa (pela órdem) requer a· verific-ação 
da votaÇão. · 

Pr.ôcedendOr-s~· a verificl'tcão da votli~ão reconhece-se te
rem vota:ao ·a favor, 23 Srs. Deputadús ·e ·c()ntra 14; t otal 37. 

·.o ·sr. ·ptesil!ímte - Não ba numero. Deixo de rrumdar 
proée'der a ·chainada por ser v iSível a falta de numero. 

· Passa- se á mat.eria em discussão. 
·2;, discussão do projecto n. 273 A, de 1920, creando () 

titulo de professor adjuncto nos Institutos -de Ensino Supe
r ior: -com substitutivo da Commi.ssão de Instrucoão Publlc:a. 

EÍlt:r:a ·effi di~qsiSão o artigo un~éÓ. · 
-() -Sr. PresiG.énte ....,-- Acha-se sobre a mesa uma emenda 

que .vae ser 'liiia. ~ 

EMENDA PROJECTO N. 273 A, DE 1920 

(2• discussã·O) 
. . 

Encerrada a 2• d iscussão elo artigo unico ·do projooto nu
mero 273 A, de 192(), ficandp adiada a votação. 
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O Sr. Pres!de.nte - Esgotada a ma teria em discu6são vou 
l_evan.tar a ~c "sa.o, convocando uma .outra nocLurna para hoje 
·as 20 horas e 30 minutos, com a seguin.te ' · .. ' 

ORDE..">! DO DL" 

, Votação do yrojecto n. 2~3.- A, de 1920, creando o titulo 
o.e profes.so radjunto nos Institutos de Ensino Superior; com 
suhstrtutlvo da Comxr.issªo de instruqção :publica (com 
emenda) (2• discussão) ; 

Võtação do projecto n. 708, de i920, àbrindó o credito 
de 4. 803 ; 6,~58052. para pagamentos de encargos assumidos 
IJara installacão de f·abricas 'dê -soda caustica; com votos e.rr. 
separado dos Sns. Octavio Roclia · ~ Josino de Araujo 1(2• dis
cussão) ; 

_ Vol :?.ção c!a •~nwnda mantida pelo Senado ao projecto 
H. ,, de 19:W, com voto em separado do Sr. Prudente de Mo
raes, concluindo por um projecto, pre.cedendo a votaão do 
requerimento do Sr. Celso i&ayma, (discu.ssão unica) ; 

Votaão da emenda mantida 'Pelo Senado ao p.rojecto 
11. 6-ll. rli: 191 !l. da Garoara. fixando a alçada dos juizes fe
deraes; com parecer da Commissão de .CoDStitu4;ão e Justiçe, 
conf..r.ario á eme-nda do Senado n.25, que esta Casa do Con
gresso manteve .Por dois t erços de votos; votos em separado 
dos 'Srs. José Bonifacio e Arlindo Leoni ; e parecer da Com
missão de Finanoas favoravel fi rr.esma eme.nda n. 25, prece

. denrio a. vo!.ao;ão do rcqtH:>rinwnt.o do Sr. Elpidio de .Mesquita 
' (vide projecto· n. 6Q..i~ de 1920 (discussão unie.a); 

Discussão unica do parecer da Commissão de Fina.nQas, 
sobr<l a emenda offerecida na 3• discussão do projecto n. 634, 
de 1920, a•brindo o credito •especial de 4:065$400, para paga-

. msnto a Guilherme Pereira de Mesquita, Oscar Jorge Pereira 
i Miguel Soutq_ Mariath, tendo pareceres das Commissões de 
Polieia e de Finanças, favoraveis á emenda que abre .credito 
pal'a: pagamento de gratificações .addicionaes a funccionW'ios 
da Secretaria 'lia Camara (Vide projecto n. 634 f>., de 1920): 

s• discussãn do projecto n. 678 A, de 1920', concedendo 
franquias postal, telegraphica. e telephonica nas linhas offi
ci•aes dos rr.embres das l\lesas das duas Casas do pongr;esso, 
Presidentes de suas resp~ctiveas Commissi'les e dü;ectores. de 
suas respectivas secretarias; com parecer ravoravel d2 Com-
missão de Finanças e substitutivo da de Policia; · 

a• discussão do projecto n. 456 A, de 1920, mandando re
vigorar o credito aberto pelo decreto n. 13.641, de i9i9; com 
parecer favoravel da Commissão de Fi·nanças; 
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sa discussão do projecto n. 192 A, de 1920, providenciando 
sobre a ligacão das linhas ferreas e telegraphicas do Brasil 
com o Paragnay e a Bolivia, com substitutivo da Com-missão 
de Obr81S Publicas e .parecer da de Finai:u;:as, favoravel ·ao 
substitutivo; · 

s• discussão do projecto n. 695 A, de 1920, providenciando 
sobre o modo -de pagamento das consign~ões <los funreiona
rios publico~; com emenda. da Corr.-missão de Finanr;a8. 

Levanta-se a ·s·essão ás 15 horas e iO minutos. 

18-í• SESSÃO, E~f 29 DE DEZEMBRO DE 1920 

(Nocturna) 

PRESlDENCU DO Sl\. Al\TllliR COLLARES MOREIRA, f<> VIOE-PRE
SlDE~TE; "Bl.lENO BRANDÃO, PRESIDENTE 

A's 20 horas e 3\> minutos, comparecem os Srs. Bueno 
Brandão, Art.hur Collares Moreira. Juvenal Lamarti.ne, Octa
cilio de Albuquerque, Ephigenio de Saltes. Costa Rego, Anto
nio ?fogueira, Dioiü..vsio Bentes, Bento de 'M"irana.a, Prado Lo
pes, Lyra Castro, Agrippino .\unredo. Rodrigues Machado, 
Pires Rebello. Armando Bu!'lamaqui. Hermino Barroso. Tho
ma:>: Rodrigues, Vicente Saboya, Osorio de Paiva, Frederico 
Borges, José Augusto, -Oscar Soares. Simeão Leal, João Elysio, 
Gervasio F ioravante. Corr,'\a de Britto, Alexandrino da Rocha, 
J)ereira üe !L}"Ta, Aristarcho Lopes. Pires de Carval·ho, Ubal
dino de .:\ssi~ , Pacheco Mendes. 8eabra J<'ilho, José Maria, Raul 
Alves, Elpidio de Mesquita, Leão Yelloso, Heitor de Souza, 
Sampaio Corrêa, Ni"cano1· N'a~imento, . . Norlval d:::l F reitas, 
Manoel Reis, Themistocles de Almeida. Buarque de Nazareth, 
Verissimo de ·Mello. Franci!:'co 1\iarcondes, José Alves, Augus
to de -Lima. Alb.ertino Drummond, Malta "Machado, Ribeiro 
Junqueira, f5ilveira Brum. Fran<:isco Valladares, Emilio Jar
dim. Americo Lopes. Senna Figúeiredo, Landulpho de Ma
galhães. Odilon de Andrade, 7.uroast.ro Alvarenga, Francisco 
Bressanc. Lamoun icr Godorreclo. Fausto ,Ferraz, ~fgreira 
Brandão. Fr.ancisco P:wliello. Wüldomiro de Magalhães. JaYme 
.(}ornes. Alaor Pt•ala. Vaz de 'JI'ello, Camillo Pratcs. F.dgardo 
da Cuuha. Carlos GUl'l\in .• Toi:!t'\ Rollerlo, Cesat· Vergueiro, Jos1; 
J .. obo, Rodrig-ue.s Alves .Filho, Carlos de Campos, "\rnolpho Aze
\:edo. Olegario Pinto. ~nv()riano Marques, Pereira Lei tr., Luir. 
Barlholomeu. João Pernetla, Eu~enio Müllr.r, .João Simp!icio. 
Joa,quim Osorio (! Carlos Maximiliano (86). · 

O Sr. Presidente - A tio.ta de· presenca accusa o compa
recimento de 86 Srs. Deputados. 

Abre-se a sessão. 
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O Sr. Costa Rego (supplente de Secreta1'io, servindo de 
2°) procede á leitura da acta da se.ssão exlraordinaria ante
cedent.e, a qual é, sem observ_ações, approvada. 

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

O Sr. Ephigenio de Salles (supple'llte de Secretario. ser
vindo de 1°) procede á. leitura do se-guinte 

EXPEDIENTE 
Officios: 

, Do Sr. ia SPrr(>t.ario do s~na.do, de 29 do correnLe, com
m.uniundo q1.Ja a:quella Casa do Congresso Nacional adaptou 
e nesta dat.a enviou á sancção a proposição dest..a Camara dis
pondo sobre as- vant.agens de que gosarão os officiaes e pra
ças do Exercito e da Marinha empregados no servico de 
aviação. - Inteirada. 

Do mesmo senhor e de igual dat.a enviando o projecw 
do Senado, determinando as condições em que po<lem ser no

. meados .effedtivos os vice-consules honorarios ou agente':\ 
consulares. - A'' Commissão ~e Diplomacia e Trat.adO'S. 

Telegramma: 
Urbano - 29 de dezembro. 
Presidente Camara dos Deputados: 
Guardas 1• e 2" classes Estrada Ferro Central Brasii, com 

mais dez annos de serviço, appe!lam nobres sentimentos 
. Y. Ex. para que lhes concedam titulas ~meação. aprovei., 

tando orçamento Receiita -em discussão. A Commissi'io : Fran
ci.sco Assis AzeVI~do. - Francisco Marc!llino Ribeiro Fo-n
seca. - Antonio Moreira Barreto. - .A' Commissão de Fi
nanças. 

E' lido r vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 78'1 - 1920 

Abre o c;·edito da 2S:65J$496, supfllementar, pm•a rrratifwa
çõe.<; addicionaes dos fttncciowrios rrn Secretaria do ~e-
2w.dp; tendo parece?' da Commissão de Fín.a:nças, {avora
·vel ao pt•ojecto 

{Do Senado) 

O projecto do Senado autorim o Poder Executivo a abrir 
o credito supJ?l_eme_?tar d~ '_25 :651$1!96, destinado ao _Paga
mento de grat1f1ca(;o'es addiCIOnaes e augmento de -vene1men-
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tos. d~ fun.cci.onarios. dil Sc:cn'!t.aria daque~ltl, Casa rlo Con
gresso. 

··A Cornmissão de Finanças é de parecer que o projecto 
€e.ia approvado . 

.Sata das Commissões. de dezembro de 1.920. - Carlos 
de Campos, Presidente. _.:. Ramiro Br.aaa, Relator. - Pacheco 
J!e»des. -· Carlos MaximiliOJ?...o, - L. Corrêa de Britto. 
Sottzn. Cast1·o. - Alberto Maranhão. - Sampaio Cm·rêa. 

PROJECTO .:N. 781, DE i 920 

(Do Senado) 

O Congresso N acionai resolve: 

Art. i .O E' o. il"residente da Republica autorizado a abri~ 
os seguintes ~r editos: 

De 25.:5~i$4<9ô, supplementar á consignayão ~Pessoal~. 
da verba. 6•-Seéretaria do Senado- do art. '2° da. tei nu-
mero 3. 991, de 5 de Janeiro de 1920, sen~o :. .. 

. 4 :62B$.~00, ·para pagamento das gratifüiacões -addicionaes 
de 15 % a quatro continuos, sete serventes e a. dous chauf
feurs; 20 o/o, a sete contínuos, dous sei."Ventes e a um ajudante 
de chauffeur; 25 o/o, ao porteiro da Secretaria, dous continuos 
e a um- sez~vente) 30 %, ao porteiro do salão e ~os dous aju
dantes de porteiro, sobre o augmento de ·vencimentos qu.e lhes 
.foi concedido a partir de i de janeiro do corrente anno; 

· t. :664$, para pagamento das gratificações addicionaes de 
15 %, a: um tachygrapho de i" {)!asse, a úm de 3 .. e a um àa
ctylograpbo; 20 %, ao offici.al secretario da Presidencia, a 
dôuS. ta"cl'l.ygraphos de 1 • classe e ao dactylographo chefe; 
25. %. á:o o'fficíal enc:.H'l'egado das actas; 30· 'o/o. ao chefe da 
redacç:ão dos debates, ao chefe e ao sub-chefe <1o ·serviço: 
tachygraphico c a um tachygrapho d~ 1• classe. sobre o au-· 
gmenlo de vencimeB.tos que lhes. foi conceciclo a partir de 
~ de sr!tembro do corrente anno; 

1 :83R$796, para pagamento ao vice-director. ao archi
vista c ao bihliolhecario. do · accrescimo dl') vencimr,nl os fiUP. 
lhes foi concedido a parlir de 8 de outubro do correnle anno. 
" das gra.tiflcações addicionnes, correspondentes a esse accrcs
cimo, $eD.c!o. estas de 20 o/'11 ao vice-direetor aM 30 de novem
bro.; de 2ã. %. ao mesmo. vice-director ll. pnrtir de 1 ele 
dezembro; d-e 30 %, ao archivista e de i5 o/o, ao b(bliothe
cario: 

15:000$, para pagamento. nos mer.e~ iJe novembro e de
zembro do corrente anno, dos vencimentos a um rcdaclor dos 
debates e um conservador t'lo archivo, a 12:000$ annuaes; um 
-auxiliar de ttecactor .dos d~batt>s e quatro au~ili:~re~ dos 
An?lae-~. 3. 7 :~00$. a.nnu~es: um au:;.iliar do arr..hiv:o n 5 :llOOS 

' 
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:mn~~es; qu~tro amanu(ll1Se5'; a -~ :800$ annuaes, e a tre-s 
aux1hares de dactylographos a 3:600$, lamben: aunuaes~ 

1:520$, para pa[;amento das gratificac:.ões addicionaes do 
!S % sobre -12:000$ a um ol'ficial, de -1 de janeir:~ a 31 do 
dezembro de 1920; ele: mais 5 o/o sobre 3:000$. a um servente, 
de ..t de janeiro a 31 de dezembro de ·1920, · isto é, em sete 
mezeõ; de mais 5 o/c snbre 3: OCOS, a um ajudante de chauf
{cnl', de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 19.20: 

·e de 922$782, éspecial, parq pagamento das gratificacúes 
addicionaes: de mais 5 o/o &obre 12 :OOOS a um official, de. 15 
à~ setembro a 31 de dezembro d!.! 1919; de 15 o/o sobre 4 :752$ 
u um chauf{eur, de 1 àe ,janeiro a 31 de !lez.embro de 1919 ; de 
mais 5 .% ~obre 3 :OO·O$ a um ajudante de chau[{eur, de 6 de 
outubro a 31 de dezembro de t 919. . 

Art. · 2'. • Revogam-se as disposições em contr~rio . 

. Senado Federal, 21 de dezembro de 1920 . - Francisco 
4lvaro Bwmeo de Paiva., Presidente. - Ped1•o da Ctinha 
Pedrosa, i• Secretar io inl<.'rino: - José Euzebio f. e Oliveira, 
2• Secretario interino. 

O Sr. Presidente - E~tá finda a leitura. do expediente. 

O Sr. Fr«ncisco Valladnres rliz quo a Nação tevP. esLe n nno 
talvez o mais triste dos seus nat.aes, a sssão se encerra, a ]r"'
gíslatura termina, ••n1 meio de sombt·ias apprchensões. 

A situação do B ra!" il <) a de um paiz que tem de pa~::tr 
caro tudo quanto importa -para seu consumo e- se vê forçado 
a entreg-ar ti exportação por bai.\:OS preços, que não/ compen
sam o trabalho, o que produz. r\. colaç.ão da nossa moeda 
~stá entregue ao arbitrin de institu-icões estrangeiras que jo
g-am com clla., e não á fiscalização que fazem do cambin, em 
detrimento da P.conomia· nacional, o principal ob,iecto {)o seu 
negocio. Seus dhi·dendos. sempre volumosos, não· esta.vam 
nt.é n.gor a sujeitos a imposto~ .• · · 

O Brasil não "t\ o Rio de .Janeiro; mesmo aqui as recla
mações teem sido constantes. mas de todos os pontos· do t;~aiz 
~nas se ar.cumulam, d Qvendo ser objecto de exame do · JJod·er 
publico. 

Este assumiu perante a nação graves responsabilidades. 
Pela primera vez neg-ou o soccorro ao café, do café que 

não é !:iÓ de interesse paulista ou mineiro, mas nacional ; ne
:;:-ou amparo ao café apezar do pedido formal de S. Paulo. 
S. Paulo respondeu sempre por seus compromissos. honroú
os, deu lucro á União e clella merecia outro tratamento. Em
quanto é essa a orir.nta~ão economica (1 financeira do Go
verno no sul. no norte deixa em abandono a borracha, a amn
zonia opP.rosa. os seringars se desnucionalisarn: o poder fe
<i~ral dr.satt.cnde á Amazonia e promettc-lhe o resÇc!!con~ 
quando nlli o credito {]P.sapparece.u P. n1io ha dr•SdP. m~lito 
descontos, 
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A prcducção naciona1 não tem amparo, está indefesa. O 
meio unico de sahír d~finitivamente da.<:. diffículdades que 
nos assoberbam seria o augmento da prcducção. Não temos 
transport.Fl para o ponco que produzimos annualmentc~ as 
perdas pela deficiencia d~ trnnsportes são enormes. . 

Não póde haver produccão sem cr~dito; os -pro.iectos de 
credito agrícola dormem nas portas das Commissões, vão 
agora para o archivo; continúa riscada dos estatutos do Ban
co do Brasil a faculdade de operar com a lavoura. O poder 
federal prepara-se para auxiliar a produc0ão. augrnentando
lhe os impostos. F3J: um appello ao Presidetnte da Repub!ica. 
S. Ex. vae executàr os orcamentos augmentados -desmedida
mente nas despezas e na receita; póde na execução attenua.r 
e minorar n1ui tos males, impedir muitos sacrificios. 

O chefe de Estado no Brosil com a.s attribuições que lhe 
deu a Constituiç~o e com os que de que se despe o Congresso, 
tem mais poder do que em q'Hllquer outro paiz. Mais poder 
do que o soberano do maior ·imperio d'a ter:ra, George V - o 
rei reina e não governa; maior poder do que o Presidente 
dos Estados Unidos - Wilson quo viu a sua politica de 
frente contrariada pelo Senado e o seu partido derrotado nas 
eleições presidE>nci~es. Isso seria -impossivel no Brasil. Es
pera que o Pre~i-dente de, em cu.io patriotismo confia, que 
não pód~ ter. não tem inLeresses. diversos dus da Nacã~. use 
do seu formidavel poder- para minorar-lhe os soffrimentos. 
e os sacrifícios. - 0\fttito bem; mu.ito bem.} 

O Sr. Presidente - Está :finda n hora destinada ao ex
pediente. 

Vac-se pa!;sar ii ordem do dia. (Pa!U.so.) 
Comparecem mais os· Srs. Mario Hermes, Manuel Mon·

jarrüm. VicP.-n1e. Piragibe. I~emgruber Filh<l, Azevedo Sodré, 
Ramiro Braga . .Tosé de !.\{ornes. Mario de Paula, José Gon<;al
ves, -Toão Pcnido. Raul S·ií, l\Içllo Franco. Ferreira Braga, Mar
colina Barreto. Prudente de Moraes Filho. Eloy Chaves. Pal
meira Ripper. Pe-dro Costa, Ce-lso Bayma !' DDmingo~ Mast:a
ronhas (20) . 

Deix:1m de comoarecer os Sr~. Andrade Bezerra, Annibal 
Toledo. norval PÓrto, MontPiro de Souza, Abel Cher
mont. Cl1ermont de l\{iranda, Herculano P'arga,. Lniz 
Doming-ues, .To~<., Barreto, Marinho .de Andrade, Mo
reira da Rocl1a, Thomaz Accioly. Thomaz CavalcanU. 
Ilde.fonso Alhano. Alberto Maranhão, Affonso Barata, 
Cunhtl. Lima. Balthazar PerC'irn, Gonzaga Maranhão, An
tonio Vic:ent('_ Eduardo Tavares, Arnaldo Bastos, Estacio 
Coimbra. Ansl.reg-esilo, Pedro Corrêa, Turiano Campello. Jnlio 
<le Mello. Natalicio Camboim. Alfredo de Mava, Luiz Silveira. 
?lfig·nel Palmeira, !lfP.ndonca l\h.•rtins, João Menflzes. Rodri~afl 

·~ Doria. Manoel N0bre. Deodato l\fa la, Pedro Lago. Octav\o 
' Mangabeira, Lauro Villas Boas, Castro R.ebello, Leoncio Gal-

• 

t· 
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rão. Arlimlo Fragoso, .Toão Mangabeira, Alfredo Ruy, Tnr
quato :\foreira. Rodrigues Lima, Eugenio Tourmho, Ubaldo 
Ramalhete, Antonio Aguirre, Octavio da Rocha Mi'randa, Azu
rém Furtado. ·Paulo de Front.in, Aristides Caire, Mendes Ta
vares, Raul Barroso. José 'Tolentino. Macedo Soares. Raul 
Fernandes, Mauricio de Lacerda. Teixeira Brand~o, Herculano 
Cc:>ar, Ant.cnio Carlos, .JosG Bonifacio,Antr.ro Botclho,Honorato 
Alve~. l\:l.anoel Fulgcncio, Raul Cardo~o. Salles Junior, 'Cincí
nato Rmga, Alberto Sarmento, Barros Penteado. Veiga M'l
randa, .João de Faria, Sampaio Vidal, Ramos Caiado, Ayres da 
Silva, Tullo Jayme, Costa .Marques, Oltoni Maciel, Luiz Xa
VIer, Abdon Baptista, Pereira de Oliveira, Alvaro Bapt.ista. 
Gumercinclo Ribas, Evaristo Amaral, Carlos Penafiel. Serg:o 
de Olive;ra, .Au~,rusto Pestana, Marca! de Escobar, Alcide~ 
Ma:va. Nabuco ctc Gouvêa, Flores .(](l Cunha e Octavio 
Rocha (93). 

ORDEM DO DIA .. 

O Sr. Presidente - A li;; ta de presenoa aecusa o com
parecimento de i06, Srs. Deputados. 

Niio ha numero para se proceder t~ votacão õas mater~a~ 
constantes da ordem do dia. 

Dis~us~.ão unica do projecto n. 63-1 A, abrindo o credit.G 
Hpecial de 4 :065l!i-100, para pagamento a Guilherme Pereil·a 
de Mesauita, Oscar Jorge Pereira e Miguel Souto María.th; 
tendo pareceres das Commissõcs de Policia e de Fínancas, fa
voraveis ú emenda que abre credito para pagamento de gra
tificar;:õe<' addicionacs a funccionarios da Secretaria da Cn
mara (emendas ela s~ discussão) . 

. Encerrada e adia{la a vota(}ão. 
3• discussão do pro,iecto n. ôiS A, concedendo franquia:-; 

poeta!, tc~Jf)graph1ca ~ tclr.phomca, nas I ;nha' officiaes: aos 
mcmhros das M~sas àns dnns Casas do Congr1 -~so, Presidentes 
de snns rr.spectival'l Commissões e dirr.ctores de sna.s respe
ctivAs SNrct.at'ias (com parecer favoravel ela Commis~iio s:lE~ 
Finanl]!iP e s111bstHutivo da de Policia) . 

Encerrada c ndiada a votação. 
:l• (] i.qcussiio do projccto n. ~5G .'\. mandando vigorar o 

Cl'Ccli lo :tbl'l'lO pelo r!ecreto n. ·J3. 641, de 1919 (r.om parecer 
favoravcl da oCommissão de Finan~;a8) . 

En~crrada e adiada a votar;úo. 
3 •disr'llssão do :pro,iecl o n. 102 A. nrovidcnciando sobre 

n Jigaciio das linhas ferreas e tel r..crraphicas do Bra~i! coro o 
Paraguay e a Bolivia (com substitutivo da Commissão de 
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Obr:ls I•nblical'; .r parecer da de Finanças favor avf't.ao substj-
tutiYo) . · 

Encerra-da e adiada a votação. 
34 discu~::ão do projecto n. 695 A, _providenciando sbre 

o modo de pagamento das consignações dos fU'Ilccionari<>s pn
hlicos (corll emenda da Commissão de Finanças) . 

Encerrada e adiada a vo·tacão. 

O Sr. Presidente - A i\-fesa da Camara recebeu communi:.. 
cação da do Senado de -que. -dentro de poucos momentos, es. 
tarão aqui as emendas dos orcamen:tos da Viação e da . Guerra. 

Em se tratando de materia urgente, suspendo a ses8ão 
x:·or quinze minutos. afim ·d:e ag-ui!Jrdarmos chegu-em a esta 
Casa essas emendas. -

(Suspende-se a sessij.o ás U horas e 4.5 minutos.) 
(A's 22 · horas o Sr. Buer.oo Bra<n.dão, Presidente, 1'ea.~su

m.e a cadeirq. da presidencia.) 

O Sr. Prel;idente - Reabre-se a sessão. 
São li-dos dous officios do. Senado remettendo as emen

<.las manti-das por acruella Casa do Congre.sso Nacional ao Q.r
çamento da Viacão e as emendas offerecidas ao orçamenlo cJn 
Guerra para o exercicio -de i 921 . 

Comparecem ainda os Sr.s . F elix Panh~co, Souza Cast.:o, 
Cunha Macha-do, João Cabral, Alber.to Maranhão, Arlindn 
I.eoni, Sal1es, João Guimarães, Gomes· Lima, Josino de Ar au.!O 
·EI Mano0l Villaboim (:ti) . 

ORDEM DO DIA 
O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o com-

parecimento de 117 Srs. Deputados. · 
V.ae-se proceder ás votacões das materias constan:tes ·da 

ordem do dia. 
PP.co aos noores Deputa-dO'S que o-ccupem as ~nas cadei

ras. (Pausa.) 

Var- !'ir..t' considerado objectCI d~ delibcra~ão um pl'Ojccltl. 

E ' lido c r.onsidrr ado ohjcct o de d0lihcraçãn o sr~uint.~ 

Pr.OJF.CTO 

N. 783 - 1920 

Co11cede u.m premio a Edú Chave.~ 

Considerando que o aviador brasileiro Edú Chaves ncaba 
dE:: effectua.r o percurso ac.reo cMre as cidades do Rio de .Ja
neiro e Buenos Aires, ~em o menor auxilio official: 
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\ Considerando que é de to::la convenieneia para o E stado 
auímar as provas sporlivas dessa natureza, das quaes pode;rã•J 
resultar ~r andes beneficios . á aviacão na America do Sul; 

O Congresso Naciona.l resolv~: 

.\.r t . 1.° Fica concedi<lo o premio àe cincoenta contos rte 
réi~ ao aviador Edú Chaves, como indemnizac;.ão das <.1-cspe
r.as que fez para realizar o percurso aereo do Rio de Janeiro 
a Buenos Aires. 

Art . 2.• Fica instituído o prerilio ~dú Chaves:., de cento 
e cincoen ta contos de réis pn.ra o piloto sul-americano, .civil 
ou militar, que primeiro fizer pelos ar-es, ·num mesmo appa
relho, a vi-agem entre Buenos Air-es e um ponto accessivel l10 
territorio do Estado de P ernambuco ou vice-versa, dentro d ·~ 
seis mezes ela data desta lei, e no prazo maximo de dez d:us 
para o percurso to tal. 

Art. 3.• O Poder Executivo abrirá os respeC"t;ivos cre
ditos pa.ra .a execu~ão desta lei, r evoga.da;; as dis-posicões ~m 
contrario . · 

Sala das sessões, 2!l de dezembro de -!.920. - Costa R.erp. 

O Sr . Presidente - Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUl;ri.I:;\-TF.~T'O DE t;nGEl'CíA 

RequP.iro m·g-r.ncia para a imme(Jia ta di~cu;;~i.'io c votnr:Jo 
r!as r.mcn.das mantidas nelo Sl'nadn !tu orçnmt?nl.o da Yi::u;ãc•. 

Sala cl.as S•'õ~Õf'~. ~ ' •l11 drz~>mhr.o de. i~O . ·- Octaviu 
1'1ocha. 

;\pproY:uln. 

(ORÇAl\lEN'TO DA VIAÇÃO) 

PARECER SOBRE A~ RM'I'-"\D.\S REJEITADAS PEf.,\ CAMARA E :l\H~-
1'fOM; PELO S:F.)l' r\DO 

• .. N. 3 
.licve ser mantido o \'Olo dn. Cam.ara. A emen-dn accres~é' 

vrncimcntos de tunccionm·ios de determinada agenr.ia oost;.;\, 
quando decretamos a r cfm·ma gcnil elos Co,.rcios . 

N.-6 

Deve '.sr.r muntido o voto da Camara. Tt·ata-sc d~ -um car
teiro ()m VIçosa, quando a reforma geral i<;SO providenciar~· 

?\S. 8 e 9 
Deve ser mantido o voto da Camara. v cargo dl! ajudante 

~ nece:.sariú e o auA"ment.o do pessoal nad~ aconsell:a fa~er. 
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N. 11 

Deve ser m:mtido o Yoto da Camara'. A administra~ão in.: 
fDrma que é uma equiparacão in~usta. 

N. 13 

De,·e ser mantido r. voto da Camara. Teve võto favorave~ 
dn. Comrnissão dê Finanças da Camara como se vê do Diano 
U!!V:íaL de 28 de- dezembro corrente.' Foi rejeitada no -pl<J
nario. 

N. 17 

Deve ser mantido o voto da Camara. K uma pr(:videnc a 
I)~ssoa! que não ~ aconselhada. · 

N. 21 

Deve ser mantido o voto da Camara. :Não convém ao inte--· 
r<:'sse do ser'vico publico. 

N. 29 
~ão deve s~r mantido o voto da Damara. 

N. 30 

Deve ser mantido o voto da Camara. A ccono!nia póf.le 
dar logar a cre1ito supplc-menta;~. 

X. 31 

Deve ser mantído o voto da Camat·a. O as~umpf.::: ~~ perTi~ 
w:nle a.o Ministr~rio da Fazenda. 

N. 44 
Não deve ser mantido o voto àa Cama.ra. A :crr.:enua foi 

vencida pela maioria da C.ommissao de Firran~as e não obt~á 
os <fous terços para a rejeição. O Rela.for- lhe é favoravel. por
que é u-rr1a medida do· interesse publico sobre policia e; segu
rança das estra<la.s de ferro. 

N: o\6 
Xão deve ser mantido o voto da Camnra. O Rela,f.Ôr lho 

foi f:avorav~>l na Commissão de Fina.ncas. E' a. reforma da 
Inspectoria de Portos . 

N. 66 
{leve ser mantido o voto da Camara. E' revogação do re-

gulamento em o.rcamento sobre concurso, · · 
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~- 76 
Deve ser mantido o voto da Camara. E' pre<cedentc sobr·e 

conc%!0ã.o de passagens. 

N. 79 
Deve ser 111autido o voto da Ca·mara. E' cquiparacão ue 

<liarias que não convém fazer. 

::-;, 81 

Deve ser mantido o voto da Camara. c\ugmc.nla vencimen
tos de uni modo pouco aconselhado. 

N. 80 
Deve sr.r ma.nlido o voto da Camara. Não convém fazer 

t<lte.rações d'e denominações do empregados 5(\fi! saber que 
extensão terá essa medida. ' 

N. 82 

Deve se-e mantido o voto da Gamara. :ii.ugn.enl,a despcza 
no interesse_ apenas de um funccionario. 

N. S3 

ncv(• ilel' mantido o voto da Camara. í\'ão convGm a 
emenda. 

N. 84 
Devo ~l"r mantit.lo o voto da Gamara. Não conv6m essa 

eonccs~ii.o de pa.ssagens. 

N. 85 ~ 
Deve ser ma.ntido o voto da Camara. E'. uma enca.rr1pat;.ão 

de csLrada Que não póde ser· estudada assim, lll"Sta ultima hora. 

N. 87 
Deve ser n.antitlo o voto da Camara. Va:e aur;menLat· o 

pe~ual titulado da Central sem vantagem i)ara o set'vit:o. 

N. &8 

Deve sct' m~.ntiúo u volo da Camara. Não convém di:;
pensar• eoncurso, 

~. 80 
Deve ...stw mnntiJu o Yoto da Camara. Não co!lvém pro

videnciar sobt·e passagem; assim, sem examf melhor. 

N. 90 
Deve :,et· mantido o voto da Camara. Trata-lle de gra

tificações addicionaes. 
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N. 91 

Deve ser manlido o voto da Canliara. A e~cripturução. 
por partidas do-'l>rada:.s é serviço nor.mal. 

N. !?2 
Deve ser mantido o voto da Camara. Os em-r.. r egados do 

Correios f\ Telegra:pho do Congresso não convém submetter 
a regimen de excepcão: 

N . 99 

Deve ser mantido o voto da Camar-a. E' eqmparaçãq, de 
vencimentos. 

N. i05 
De-.·e ser mantido o voto da ·camara. Não cr:,,wém man

ter carteiros sem concurso. 

N. HIJ; 
Deve :ser maatido o voto -da · Can)ata. Os dire!tos adqui

ridos te<'m cl ~ ser mantidos. 

N. H5 
Põdt -ser al)!)rova<b .. E' uma autorização '(fbre srae-

rurgía. 

N. 108 

De\' e ser mantido o voto da C am-ara. E' ta:-:a.tiva sobre 
construcção de estrada de' ferro, não . havendo t<:!mpo de es
tudal-a. 

N. 109 

Deve ser manti-do o voto da Camara. E ' providencia que 
não 1póde. ser estudada nesw fim de sessão. 

N. Hi 
Deve ser mantido o voto da Camara . Não cnnvém :por

quo o Correio vae -ser ;remodelado. 

N . .11 6 
. Deve ser mantido o voto -da Cam.ara. Manda 1'r.ntar tempo 

Q.c ser\·iço em e&tradas •particulares como de servi!:o publico. 

N . 119 
:n>ave .ser mantido o vsto ·da Camara. Não con'!;8m a ev.ui

paraclo. · 
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N. ·120 
Deve ser manti~ o voto da Camara. E' ociosa. Ha o 

art. 3" pravidencianaõ no mesmo scnLido. 

N. 121 

Deve ser mantido o voto da Camara. Trata-~e de addi
cionaes. 

N. 122 
Deve ser mantido o voto da Garoara para 1)revalecer a 

reforma dos Correios votada na sessão de hont~~n. 

Sala das Commissões. 29 de deiembro de 1920. - Carlos 
de Campos. Presidente . .:..__ Qcta:uio Rocha, Relator. - Sam
paio Corrréa, com restric~ões, quanto a varias t'mendas e 
vencido quanto a outras, como a que autoriza refi,rrna de 
regulamentos sem rprévi.a revogacão da lei que deu origem • 
ao regulam ento a r e l'ormar. - Pacheco 31ende~>. - Carlos 
Maximiliano, com restricções . - L. Corrêa de Brito, com 
restricções quanto á emenda que au t01·iza reform~ e res·nla
mento sem prévia r evogação da lei a que se refere e re
gulamento. - Josino de Aratl.jo, de accôrdo eom o voto do 
Sr . Corrêa <le Brito. - Rami1·o BrarJa. - CelM Ba:yma, 
com restricções . - Souza CMt1·o . - Alberto . •li <-1·anhão, de 
accôrdo com o voto do Sr . Corre a dt! Brito . • 

Discussão unica das emendas mantidas pe\0 Senado ao 
orcal:nento da V.iação. 

Encerrada e annunciada a Yota.çião. 
Rt:}ij eitadas succcissívamen lP as emenda s ns. 3, G, 8, 9, 

11 , 13, i7 e 2i: 
Approvada a emenda .n. 20. 

Votação da emenda n. :30 . 
o 

O Sr. Vicente Piragibe - (Pda rn·rlem ) - ~~·. PrPi'Ídi'OI.e, 
estamos votando sem conhecimento de causa. Como V. Ex. 
não tcrfi. temp o de annunciar· eada uma das t:>menda,;:. pror.c
dendo á sua respectiva leitura. pedit•in a Y. Ex. qu~' ehamassP 
a a ttencão da Camara nara as emendas rP.fi'J'en tc~ á addicionacs 
do Ministerio da Viação. aos escrevC'nt<!s da EsLmda de Feno 
Central do Brasil e lambem aos 1n·aticantes de;;sa mesma via
ferrea. 

O SR. NtCANOR NASet?-m:.-.:·ro - Subscrevo essa pct i<:ão . 
O SR. VICENTE Pr'f\.o\GTO t~ - São Ires emendas. 
A Camara mesmo . .iá nppr·oyon urn pl'O.icclo de lei sol)rc 

addicionaes, projecto que se acha no Senado. manifestando-se,· 
portanto, favoravel a. essa. 
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O Sa. Pm.Es DE C,tRHLHO - O regim.en do funccionalismo 
'da Secretaria da Cama.ra é mn evangelho ·sobre addicionaes. 

-·· O SR. VICE"'TE Puu~IBE -. Sr. Pr~ide~te, peço licença 
a v. Ex., para, de uma so vez, iazer o encammbamento dessas 
tres emendas, afim .de não abusar da paciencia da Camara e 
da. toleran.cia de V. Ex ... 

Como ia dizendo, todos os funccionarios publicos dos ou
tros :\linístcrios gozam de acldiciona~s; só não os tem os do 
l\1 inisterio da Viação. 

Penso que essa emenda, bem como as que se referem aos 
escreventes e pratitJantes da Estrada de Ferro Central ào 
Brasil, devem ::~er adaptadas pela Camara. 

·· O Senado o que determina, .é que estes fjquem dispen:sados 
de provas de competencia, corupeteneia esta que já reve1aran1 
em iO annos de exercício. 

Nada mais justo, nada mais prooedente. (Apoiados.) 
Sendo certo que não temos emprestimos relativos a esta.,; 

emendas, en pedcria. a V. E..x. que, a proporção que fosse 
submettendo ao .voto da Camara essas emendas. chamasse 
t·ambem a attençilo .da 1Camara para o conteúdo de !las. (Jbtito 
bem; muito be1n). 

Roje.itadas successivamente a:> emendas ns. 30 e 31. 
Approva.àas ·successivamente ·as emendas ns. H B -íll. 
Vota!}ão da emenda n. 66. .~ 
O Sr. Octavio. Rocha (*) (}Jara enr!aminhar a t•otaçíio) 

Dei parecer contrario u essa emenda, du primeira vez. 
Declarei que assim o fiz, pot·que a administração me 

fez sentil· que não era conveniente, I'egular taês assumptos, 
dispensur provas de concm·so, em cauda<: orçamentarias. 

No orcamento da Guerra,. pt·etendo vuLar contra ;J. emen
da que dispensou do concurso professores do Cea:rá, parn 
serem providos vit-aliciamente, porque tambem entendo uao 
pôde o assumpto vir. em cauda oroamentaria. 

O SR. VICENTE PlllAGlSB - E' um caso muito differente. 
O SR. Om;Ãvlo ·R'OC.HA - Depois, o concurso para prati

cantes é tão facil e tão simples que só um analphabeto não 
'o poderá fazer, Nãc ve.jo por .que preterir dispositivos re
gulamentares para satisfazer os interesses · de um ou dois 
empregados que poderão não estar em condições de fazer o 
concul.'so. 

Appel!o pal'a os nobres Deputados pelo Districto Federal. 
para que não insi~tam nesta providencia, porque s~ trata ck 
uma pr-o\·a facílima, a administração faça o provimento dos 
lugares, dentro dos t:ermos reglLlamentares. (Mttito bem; 
muito bem.) 

O· Sr. Nicanor Nascime.11to (pm·a encaminha~· a votação) 
-Sr. Presidente, V. ~., ''ê que a ~menda se refere apenas 

. {") Este discurso não foi revisto pelo ~radar. 
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a runccionat'ios que teelll 10 annos àe es:crcicio, que del'am, 
[lOL'lantu, a Pl'OVU. pleua ue aptidão l!.UL'U as i'unCijÕIJS a quo 
l:~lüv d<.:st.inados. .. 

Por outro lado, v':: Ex. vc tauJlJcm que não lemos - c 
:t!~-alm!IIos do dar a dcúwnslr·ucão 1nais ~~au:ll - o tk!'l'jo de 
jll:l'\lii"IJat• O Ol'(,'Ulllenl.rl, 1.: lllUilv IIH::OlJS de UStLl' tk PI'OCI'.~SUS 
c:urupql:;or·ius t:.um rcht;::~o ;i con~1· iene ia. do honrado rPJa to r, 
qu~: :<al11:1llo,.; uselarcdtlu, t.: <tu :>1~ll c<tr~".; l. t : l', que coullecewo:; 
IIV)JI'I:IIH.!lllt.: altivO. 

o ~~~- Ovt'AVto HoGiu - :\tuiit) <~<; raJ c citlu . 

u :-:it:. :\tex:wm NASGl;,\J:-ITO - O \jttc i'<~ íiClllOs é úirigit· um 
;ll'l"'l h• a :-::. Ex. , par a. que Jccxe lilwt·úadl! ~L Cautara, por
q l ll' '' qtll: olJS\:'l'V<~Ult }:; na. I>llYsiouoJ nia dos i:;rs. Depulauos é 
01 1' 1'11\'kCÜ." de que homens que L1a Li t:z anuo,; de::;empnham 
11111a ruuq:.üo, !;um ini.E:n·upção e sem q 1 :~ tenham merecido 
1:as I ig-1 ' • punh:ãu, úL,;pcn:;a pcn· inca.pttciuudc, te em a sua co.
l ,a1: idade do1:umentada por es;Sc exercício. {Jl.poi(l(lo.) 

Es:>tL capacitlade se evidencia precisa,rnente pelo facto de 
qul.! 1.1 <'xet·clciu não Leve. solucào de con tinuidaC.:.e, não mere
t'nt · c•~t1sura por parte dos (j!tefes du r epartioão . 

. -\ medida p1·oposta ~ a fórma de cvit:~.r intcr,·cuha a 
pl'llLecçii.o. o empenho, porq:u~ todvs sabem que nesse~ casos 
t.lt; concur·;So · é conunum o uso do pistolão, afim de que as 
t.:11u uu i~súe::; julgado l'as LI cem pa~sagcm uos q uc estão bem 
U)ladr·inlmd.o~ _ 

A Camaru. uuviu o nolJl'e Depul<ttl o, L'dator Jo or~,~amento, 
lh:t:-la t·•tt· que só ;;eria c•nltt•at·io á m~~diua p or não adopLar o 
>'Y:<I e um de lcgislat· ·~u:t t:auua oq;amcntul'ia; não é motiYo 
~urfid.cule vara se I'el:USae a f:lllll.lnda, vi:;to que neste tll o;:;lllo 
•Jt·•:aHJl'n1 o, attlol·izanll)s co usa muil.o mais grave, como a rc
l'unrm da ln::itJCCtur ia ,_[e- Portos, u nãu será agoL·a c:;La sitn
plt· .s coJH.:::s:;ã.u IJU•~ Yá nJ'f()ct.u L· os gT.:twJes interesses n:l(jio-
1111 • !~. 

c.:.unw pullul!. a Camat·a re:;oln!t'. n,, lei ann ua, sol.Jr\l um 
' ''':;" tlc~ tanto \'Ulto, e não p udcn't decidir ::'Obre csl.c caso 
tuilti tnu, que pleiteamos·! 

Es pero, pois, qu~ a Canwra nãú n•:;;·.tt'ú. o s e u Yutu á lllc
tliua, c uja ju:stiça se impõe a ~o<lo:; •JS cspirítu:L (Jlctitu bem,; 
mu.itu bt:nt. ) 

O Sr. Albertina Drummond (para e ucaminhal' a volar.:ão)
:-;1·. l'l' t~5idenlc, o qu-~ ' pleiluam os pmticantes da Uentral <lo 
ltm:;il não é lJrecisamente o que s~ afigurou ao honr·ado relator. 

Elh::õ não querem rugi!' ás provas do concurso; mas é que 
IIIUilc :> residem em pontos -ufast.ados desta Capital, e para. se 
~ulJu1,f! Lerem ás pro,·as teriam de perde!' dias de servico, (}, por
tanto, de estipendio. 

O Sn. Ot.;TAYto HoCK\ - Não perdeJ.n lei. 

O i:;R. ALBERTINO DRüMl\10NO - Pl.lrdem, po1·que não são 
empregados ~ffectivo.s, mas diaristas. 

. C . - Vol. XVI. 3{ 
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O ·Sn. OCT.\\'10 Roeu_,- Então era caso uc ~c lhes mamlar 
alJonar seàs diaria-s. 

O SH. ~\LBEHTr.:xo DHU~>Blo.:xo - Aíl~m do mais. teciam J~; 
cuncoi·r·cr eom·.c:sLt·anhos •w set'Yiço c Jicariam ~eÍn regalia;,;, 
lJO(j.endo, no· caso de approvação. sct· ainda preteridos. 

Cumpre uotat• que, ·C amo acabam de. assignalar DS l'il\'. lJJ l., 
a em~nda, .sabia e prudentemente. prescreveu que par·a obter 
a vantagem da dispensa -do concurso é pL'l"dso que o individuo 
t.eulla .::ervido !JCl" dez annos 11a Central, sendo dnco no caq;u 
em questão. · 

O Sa·. Oc·rXvto RocHA - Devo esclarecer que cll"s iúm 
pl'eferencia no concurso, c informar que, do.s 500 prutü;antes 
entraram ti5 em .::oncurso c fo:tam appt'ovado_s apenas 15. 

O Sn. VrCE="TE J?IRA.GIBE- .]ú. que se chegou a este pollto, 
1Jreci5o, pot· minha Yez. informar qu'-' dois üos ex:aminadore.,; 
nesse· concurso tinham cursos particulares, razão por que rc
pt·ovavam quasi todos o;; concurrentes. que não frequentavam 
.-mas aulas. . 

O Sn. Z\lCA~on XAscnrESTo - E' a C)..'Plicar,:.ão Jo qur; 
aeoutr~ce nesses contU1'.50S: sú passa quem esl:i no cur~o pal'-
ticular·. · 

O SR. ALBERTI.:Xü Dltli)i[::>.toXD - Hatmüs esta ruz[o, pOl' 
eonseguinte, para LJUC a Cam:.n·a a~sim fa\'or·~\:a esses }Jl'ali
cunlcs. isentalldo-os de pl'OYU perante conunissües, que, •cumu 
acaba de ser allcg-ado, não :SabL"m proceder com estricta jus
th:u. (.Muito bern,· muito ben•) • 

Approvada a emenda n. 66. 
1B:ejeitadas sucecsúvamen{c as P.mctH.la& ns. 7G, '70, SO, 

S L. ::)2, 8:3, 84, 85, 8{, 88, Sfl, !JO, !11, 02, !10, 105, 108, 10~, 
·iÜeJH. 

ApproYacJa, u cmcnc:a n. H ;:i. 
H.ejci la das ~ueces"i vamcnlt) a~ enwndas i1~. liü, 1l ~l, ·J ?O 

c l:!J. 

O Sr. Nicauor Nascimento (Jlcla· onlem.) requer C· obtem 
dbp•;w;a tlf' impre:Osii.o da rPdan:ão filH\l do 1n·ojcdo nu
lllCl'O 7 J 3 H. Lk 1!120. afim Lle $Cl' immcdial mw:ntc vulada .· 

K lida e, .sem o1~et·Ya(;õr.·~, alll1L"Ovacla a :scg;uin!c 

I!ED.\CÇ.\0 

N. 7i3 B- 1(1:20 

ltda~çilo {ina.l ·do p1·ojecto n, TIS, dr! -1~120, dt~ Cwuara. qtt~ ahu! o.~ 
C1'cditos supplt?mentrues de ·JS:!:!S9$S~O c ;lc tJ:;J3:J);&ZU, c~ cc.m
li!Jnaçiio do llospital S •. Sebasf.ii'i.o 

·O Congresso Nacional decrcla: 
ArL. L" Fica o Po'Clcr ExecutiYo aul.orizauo a ahri1·. JH~ln 

Mini:slerio da JusLica c Ncgocios Interiores, os crcdiLos· sup
lJlcmcularcs o c 13 :28~8890 o de (i :235$820, ás consir;'lmcües 
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!'.\lir_ncnlat;ão:o do yé::;;;oa.l» ·~ «llouvu~ ~~ nLeusiliu,; de ~nro::·
mat·t<P, da rubrüm <.<l·Iospit.al S. Sehastiiiu~, da \'·crba n. ~1. 
do ar·l .. ~" oln !Pi n. :>.H~l. tk;:) de janeir, deste anno. 

Af'l. 2.· :\.o,.: frmt:cinnur-ius do Gabinel.rl de Identificad\." r
de lEii laLi;; l.io.;a da lloliciu. llu DisLricLu E ederal sc]a applÍcad~ 
a :'Cf;uintc l.abclla : · ' 

Tu/Jdl.a tlt: ·oenchlt(:"/llus rl'1s {-ttncciotWT' i(Js . do Gaúhwte . dr: 
ir.lenli{ica~~ã() r; clr: Estali~'lica da Policia do Disl1·ictu 
PcdCI'IJ.~ 

di L"ed.•.n·. 
ü encarregado.•,- -d c 

~· ~c~:·ãt'. 
. li auxi i.iaro~:; :.llnanu-

cu:>es • 
::: auxiliare~ de pr·i:.. 

me i t·a t:J a ,.::::o\ . 
1~; auxiliare,; dn :St:

;,.: IIJHI(l. cla:i,;c .• 
J ~ r.o nd.i ean I c:< . • • • 
20 ielt ·ttaifii:adun·s 

1 conl-fi:ttw • 
-;; :;ervcnlt!~. • . 

SOllllllU 

\l :(t!lO:i; 

5:GOO$ 

·Í :00$ 

:J :liOQ$ 

:_: ::wn.:; 
:.!:80f)l) 
J :-i·W.'fi 
:!:000$ 

-i:OOU$ 

.::UWO$ 

:.!:OOO!ii 

1 : l)Otl$ 
l :!10ll$ 

7i0Jii 
l :OOOS 
1 :l::iOO$ 

U :!J'UO:j; j :2 : tJllO~IJOO 

S ; !OU$ 50 : -hJO.'i;(WU 

G :OQ-0$ 

;) : 100!1' 

.j :~OU$ 

.\.: 200~ 
:.!:160~ 
:3 :OOU$ 
1:800S 

30 :tli)()*JtJO 

·J li: :!ttO>,:OtltJ 

li:.!:-1UUSOUII 
Gt.l: -íOOSOIHI 
.;.;; :zoo$ouo 

:~ :000$000 
~:U00$000 

• ' . ..• ,., , •. :·· 376:600$000 

~\.r-l. :3.'' Ficam creadus as scc1~ões de IdenUficacão Civil 
c Da"tyloscopica . 

.ArL·. a.• Ficam suppdmidos os dois cargos dos amanucn
:<p,; que fnro!m promov i<lo:1 a -encarregados de secção . 

_·\.r·L. 3.• O coucur::;o de que tl'ata a lcttra c do :.uL ()• cl" 
aclual regulamento. pas:>arii a ::;er exigido 11ara o cat·go de 
pra ticante r. nã•.o riant a promoção a amanueni'C . 

,\.rt. 6.~ A.;; protnlo.•Cü••,; !'l~rão gradativa.~ e na prnpnr~ãn du 
um por antign itlao.!t~ e tini:; JlOl' merecimento. 

"\vt. ::l.'' Fica n Pnclr.r Executivo auiMizadn a ah r·ir n 
cr·~rlilu de !j·!l :000$ ll~n·a pagar ao" s~r\'enf.e::. da SaudP- Pu
blica 1):> alli 50 % anf.nrizado.1!'; pnr lei. scndn ·'15$ a cada 11m 
do~ ,.:r.:~•yr.nl c;; (500 : qw: p8rcchem l ~Ol) dt~ ~rdt•nadiJ nH' n=-o.sl, 

-c ;;;>::; o. ratla 111 n olft:< qu•.~ ;;tmhmH 150:;i (.'100 , . r:.oJTeRpont:lr'nfl: 
an.~ nH.'I.''" do ~ nnn•nJht·n r. ckzl~llllJro de l !120 r. J ~ lllt:Z I'.~ 
LfL\ 192 1. , 

Art. .í.'' n r.~Yo.lg'am - ~~~ a.-' dispo,;io;õ1:S Nll conft·a rio. 
S-ala ela,;: C:•)mmissõc~. de dezembro de -1920. 

Sá: ~ Prado L opes. :-- Ca;·los Garcia. 

o Sr . .Presidente - O pro,jcclo vuo ao $L•uado 
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ANNAES DA CA~M 

O ·Sr. Presidente - Passa-se ás votações constantes da 
ordem do dia. 

Vota.ção do proje()tO n. 27:3 A, dé :Ul2u, creanrio o titulo 
tie profe!lsor adjunto nos Instilutos de Ensino Superior; com 
substitutivo (.(;a Commissão de Tnstrucçã.o ;P!ublica. e uma 
emenda (2• discussao). · 

.''>.pprovado o arL. 1o do projecto n. 273 A, de 1920. 

O Sr. Prudente de Moraes Filho (I:lela ordem) . requer a. 
verifica~.ão da votação. 

Proccc!endo-se á verifica~,;ão de . votação. reconhece-se Le
rem volaclo a favor 29 Sr·s. Depulad()s c· cou~ra no.ve; to
~~ as. · 

O Sr. Presidente - Não ha numero. Deixo de mandar 
proceder á chamada por ser visivel a fali-a de numero. • 

Vou levantar a sessão designando para amanb!l a se
guinte 

ORDEM DO DIA 

Votação do projecto n. 273 A, de 1920, creando o titulo 
de professor adjunto dos Institutos <le Ensino Superior; com 
subsLitutivo da Commissão de Instrucção Publica (coin 
emend~) (2~ discussão); 

Vo~ação do projecto n. 678 A, concedendo franquias · pos
lal, tele<5raphica e telephonica, nas linhas officiaes; aos mem
~ros elas Mesas das duas Casas do Congresso, Presidentes de 
suas respectivas Commissões e directores de suas respee!tivas 
Corumissõcs e directores de suas respectivas Secretarias; 
(com parecer favora-,:-~1 da Gommissão d~ Financas e sub
stitutiYC da de Policia) (3• discussão); 

. Vota~.ão do projeÚo n. 456 A, mandan'ao vigorar o 3t'e
dito aberLo pelo decreto n. 13 .6H, de i919; (com parecer fa
:voravcl da Co~issão de J?inan~as) (3" discussão); 

Volação do projecto n. i92 A, providenciando sobre a 
ligaçãó da::; linhas f~rreas e telegraphicas do Brasil com o 
Parag11ay e a Bolivia; (com substitutivo da Commissíio de 
Obras Publicas e parecer da de Finanças favoravel ao su'.Jsti
tutivo) (:J• discussão); 

VoLa({ão do projeclo n. 695 .4, :Providenciando sobre o 
moLio de pagamento das consignac:;õ8s dos funccionarios pu
blicos (com emenda da Commissão de Financ.as) (3• ai:;:
cussão); 

· Volacão do projccto n. G34 .A, abrindo o credito_espeeial 
de 4:065$4.00, para pagamento a Guilherme Pereira de Mes-. 

·· ...... 
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quHn. O!:'r· nr ,: lw~e P•!J'C ira ·c .~iguel Souto 2\[ariath; tendo pà
r ecen3 (in~ f:nmm i::: ~ões de Po·licin <' de Finanças. favoravei~ 
~:. fJ!l '~! r;rJa que af.11·c c1·erlito par·a pn.g·arncnto das graLifica~õcs 
:ldOJCJO;Jai)S a fmwcionnrio~ cln Sccrclaria rla Cama.ra (em:"m
das rJa :::' disrussão) ; 

. Vota(;ão do projecto n . 70S, de i920, abrindo o credito 
de; 4. S03: 6-1i>$062. para pagamento de encargos assumidos 
-para installa~;ão de fabrica:-; de sóda caustica; com votos em 
separado dos Srs. Oefnvio Rocha e .Josino de Araujo (2• dis
cussü.o) ; 

Vota~;ão do parecer n. 57, de i920. rejeitando a indica
tão n. 7, de Hl20. com voto em separado do Sr. Prudente de 
Moraes. concluindo por um projecto, precedendo a votação do 
requer imento do Sr. Celso Bayma (discussão unica); 

Votar:ão da emenda mantida pelo .Senado ao projeâto 
n. 611. de 1919, da Camara. fixando a alçada dos juizes fe
<lerac-s; com parer:er da Commissão de Constituição e Justi~a 
contrario á cmencla .elo Semào n. 25, que esta Casa do Con
gresso manteve por dous tcrç0s de votos; votos em separado 
dos Sr!=: . .To~é B<lni f~tcio e Ar-lindo L eoni ; e par~cer da Com
missão de F inan\;-ns favor::m>l :i mesma emenda n . 25, prece
dendo a votação do re(luerimcnio do St•. Elpidio de Mesquita 
(Yide p ro.iE'cto n. 69-'•, .ele 1920); 

Discussão uniea da emenda do Sentido ao projecto n. 1{75, 
de 1920. da Camarn cios Deputados, 1111e abre o credito de 
145 :(196$. supplemcntar :'is verbas 1•, /i• , 10", :!.8•, 22• e 24a do 
art. 27 da l ei n . 3. 991, de 5 de janeiro de 1920; com parecer 
favot'::wcl da Commi~~ão de F in:mcas á referida emenda (vide 
rwojecto n. 475 U, dl'\ 1920); 

2' discussão do projedo n. 7i5 A. de Hl20. do Senado. 
mandando ('cmtnr f.emp o de serviço a Salvador Ri~se. gazista 
da Central do B(':tsil; com parecer fav(}t•avel da Commissão de 
Constituição e Justiça. 

2• discussão do projecto n . 776 A, de 1920, re~nlando ac; 
l'romoções de Fazenda . 

I,evanta-se a sessão ás 23 horas e 10 minutos. · 

1S:i' SESSXO, E;\{ ~O DE DEZE)TnflO DE Hl20 

Pnf.STD&'I'CJ..\ ll0 ~:m. BUENO Tl11AXDÂ0. PRF.SIDF.NTR 

;\';; -t ;} •hora;:; compar(\rf'm os Sr::;. Bueno Brandüo. An
úad~ p.,~:~N'l'::t . .Tuvennl Lnmm·line. ,\nnihal T(\ll?do. Ocl_acilio 
do ~\Jl)t ii"Jil~rqur. t·. Erhig~nio rlf' ~ali~;;. Co:-:la Reg•', :-:om.a 
Ca-;tt·o, r•radn Lopes, Lyra C::~.s l.r-o, Cunha :\!achado, Agrippino 
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Azevedo, Rodr.iguC'.s 1.\f'acbado, _<\:rmando B ur lamo.qui. 1'homa:~. 
Rodrigues, Yícenlc Sabo~'a, · OSório de\ P ai.va, Fred0rico Bor
ges, José Augusto, Albcrt.o ?lfar~nhão: Cunha Lima · Simeiio 
Leal, Ari!::ta r cho Lopes. Mario H('r mes. Seabra FilhÓ. Arlindo 
Leóne, Jos~ l\•Iaria, E,pid~o .de ~Ie-s.quita. R.od.tigues Lim;a:, . 
Eugenio Tourinho, Leão Yclloso. Sampaio Corren, Paulo de 
Frontin, Mendes Ta·varcs, Azevedo Sodré, Manoel Reis, Jo~o 
Gulmarã~s. rctami;t-o Braga., :F!ran,c.isoo .~f.arcondes, TeLteirta 
Brandão, Augusto de Lima, Albertina Drummond-, Silveira 
B.rum, Americo Lopes. Landulpho de )1aga1hães, Zoroastro 
Alvarenga, Antero BoteJ.h~, F;raucisco Br~ssa.ne, Josino de 
Araujo, Fausto .Ferraz, Moreira Brandã.o, Francisco Paoliello, 
Waldomiro de i\fagalhães, Jaym~ Gomfls. Alaor P rata, Edgar 
do c!a Cunha. r.arlos Garcia, F erreira Braga. Jos?. Roberto, 
Barros' Prm:~adl). Ce~:1r Vrrgueirn, Mnw~olino Bnrrt-to. Palmei
,.a. Tl,ipp~r . .TfoS(: V•ho, .Tofin d r F ari:'l. Arno!pho AzeYedo, Ole 
;;nrio Pinto. Sc \·r!r innn ~lar('fU!'s. Pm•Pir:-t T.ei tr . Lni7. Bartho
Jomcu. .Joiío Pl'mrt.tn. Cel~n B3.~·ma. Al....-nro Baptista. João 
Simp liC'io, OC'lav in 'RI.:lr.ht\ . . Tonqn im O::nrin P r:arlos l\J:~ximi
llnno (77 ) . 

O Sr. Presidente ~ A JJ ;;;lu de" prl';::.\'nc:a :tccusa o compa
r re imento (li' íl ::lt·~. l.>t•pn l :Hlos . 

~\brC'-~c a ;;essão . 

o Sr. Juvenal Lamartine c ~~ 'SN~reta'l'iO) procede 'á l ê1-
i.Ul' :l. õ.rt n!'!:~. (b 1-'f's,.;ft•.• [lnleeedt•nr.". n qual .~ . l'n,;la ''ln dis
enssrtn. 

O Sr. Octavi() Rocha (•) ·(sobre. a acta)' ..._ Sr. P resi
<l.~n!n. Tenc!0 n Dim·io dn Con(f'l'C:sso d e hoj P. na f')>'l.rtc. r e1a
tivn. :í ac t.n. dos nni'SM trabalhos. na sf'ssão noctnrna de h on
tc•m. d:tdo como appr ovarla.s as Pm:-ntitt.~ man t.idas pelo Se
nado, ao orçamento da. Vinçã~. rl () ns. :?. 6. S., 9. 11. 13, 17 
c !H, 3J)rP.sso-me, ·como Relator qne sou do r ei'erido or~a
ment.o, a fA.Zer a necessar ia rcctificaçií.o . T res ·emendas, ao 
c ontrario do que está publicado, foram rej eitadas pela Ca
mara, como é facil de ver-ifiear dn. act•êl manu!'!cdptu, cuja 
iPitura acabn. de. set feita. das notas da :Mes--'1 c dos ori:;ina~s 
da a.c fa impressa. Veriíiea-se, poi:<, qne houYe r•ng-ann na 
publictl.cã.o por ;parte da Impre.nsa ~aciona!. 

Toda a impr ensa deu a noticia certa, mr.nos o Din.,..io dn 
Congl·esso. 

E' natural que n Imprensa Nacional rom esse Sl"rYíço 
de uliima ho:n.t c.ommel l.a esses enganos. Apresso-me em to• lo 
caso, a vir a tr ibuna por se tratar de materia c&Süncinl. 

AprovoiLo a opporLumdadc. sem nhusut• clrt a.tt.cnljâo c!.~ 
V. Ex ., ;para dar uma n~plica(:ão {t. Ca.mam. ~ n.t.t.('nd<'l' no 
a,p.pt'!JlO (ltl~ hODtem { ('?. 0:\ tl'ibUD:J. t1 0 ~í'll:ldO, l)r~ i' <~;'.S:Í(l 11\J
r.turna.' o ~r. Soare:: dus ~unto:!!. 

(" ) .E~t.c d\~cnr:;o nito roi revi~ Ln p r.ln nr:t(kor. 
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Ao rrlalaP u~ emendas do orr.nmento da Yi::tc-ão drrial'l'i 
C"[\ li"! l.odn:; podiam sr~r UCC!'Ílü5. 

P.en.lmentr: o trabalho do BPnado estava. ki.t.o c-om 1 ai 
P.~trnpulo qnr, n. Cama r a podr-ri~1 1 f' r a.pprovado tocla,; as 
['JlWiluas.; mas re.5él''\'ei-ml'~ n dil'eiLo ele resolver sobre a üP
J!Orl-nnidado e quanto·n. nU\i.clade de cer\,as ~d1das. c. n«
tm-.1Jmcnte. como Relator·. procur~>i-me orírmta~· junto a acl- · 
mirüstracão do pah, que tem n l'csponsabUidad~ e que vae 
PL\'ccu.tar o or~amento. 

Não haYcmdo malerialmeil.Le \.cmilO l)an di;,"'llrnir enlrc 
a jnst.i(;.'l, das emendas do Senado c ~s app.rehensões vontra
rias qul' a;,p.parcciam, propu:r. w1 Comnd'Ssão de 'Finnnt;as. 
r:vmo HelaLor, c n Cnrnara homologou.. u reieit::ü.o de ;\mcn
(1?1.3, não pgr-qtw e !la...:; si:' .iam conlr:r.rias nos intm·1:;;ses publi
ros; Oll signifiquem uma diminuição .;lo Srmrulo ou ch~ qual-
quPr· Senador. · 

E eu então. Sr. PresidenLe. estava em {'vndiç{íe~ muit.<1 
r;:[l('ciacs, porque o RelaL.or.- do or~amento da. Viar:.ão na ou
h·a CaEo. {]O Congrr.•sso é o Sr. Senador Soores dús Santos. 

V. Ex .. e bem a~sim a C.:amara. conhecem o illust.re Re
narloe rio-gr:mdensc. fa7>Cm o maü: n.l~Yatlo eon.c.ei.to da inLt'
g:ridadr, rlt1. honrst.irlnd.c, rln. r~npa<>irladc de t1·ah-J.llto. do i'S
~·nrpulo 1:-0fll fJlle S. Ex. i"X::tmina as qn('st.í)Ús {oprriodos ar.
~··af!s); i.lr- modo f]lrr>. [';;!"' ea"o mmcn. r•,de1"ia :o;I'J' J)O;;to nu 
!l'l'l'enn pr-;;;>:onl. ~. Ex. emnpr·in com Q :;cu clr~VCl' como di:':':l'. 
~~~ t~~r·mirrar• .~~11 di :::curso ~~ nó,: ~~um primo;:, emn o no,:so. 

E' po:::kiwt (Jill~ llt'lll ou m.a 1. tf"nlrn.mos nwsmo approvado 
~ lxlll'll:J..~ r.mr•nàag. al.•~ cnm cr·iberio r,rt·aun; ma;. ludn í»so 
r·lH'rf"ll pol' r~o;n l.a do :~.tL·opr-llo dr· .~f"t·vi.eo. · 

~:io\ f"t'n po;:Si\·P! dr ~ momenlo r:;,tar \,rac.anüfl nmn \in h{\ 
l'~'l'l.a r I'XaminrrtHlo c.ada e~o de JWl' si. 

Apressn-nw a d:ll' r~~as ,:xplicngões da J.l'ibuna. i'!Xplica
(~0es qur lr<wia dado hcmtmn no· Scnado ao proprio Sr. Soare~ 
do~ San!o:=:. (]o quí•m .•ou amign r atlmh·adoJ', de quf' o \'Oto 
ri~ r..'lmar·a nãri si:;:-níli~a absolnt;;r.mNllr> a diminuir;ão de 
~. EX'. nPm a t.ln s<iu 1.l·aball1o. si~tli.O apenas a oriénlação di
fMctüc em um trabalho O!'çamentario. coi5a muito. na.Lnral. 
P/11 qnn cada um a;:sumir~í. a l'r.sponsabilidade peranle. n. 
Knc:rio no mnmrmLn flp _;:;e r>XN'.ulrt.rcm as r.mcnclnc.; propn::;[rt,; ~~ 
n p[ir·nv:Hia,.:. (Mui lo lp:m.: m.uilo bem.) 

Em ~rgn\da. ,: npprrwarl;\ a acta íla ;;:c;;sãn nncl.111'11fl :m-
1.erinl'. 

O Sr. Presidente -Passá-se :i lriturn dl) cxpNlirnl~:. 

O Sr. Andrade Bezerra (-tn Sccrrtm·io) procerlc !1 ]f'iLurn. 
fln >:OJ:rllíntc 

EXPEDIENTE 
Orficio~: 

nn P.r·. 1" ~f"crcfal'in rlo Rcn:Hl<1. de 29 d() cnrrnnt.P, P.n
Yi:mrln [1. f"mrndn rln.f!tl Pllfl Casa. do Cnngr!'sr-o Nncinnlll it pro-
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po5ição desta Cama.ra, autorizando o Gov-erno a· conceder. sem 
privilegio algum, á Agencia Americana, a faculdade de in
stallar e se utilizar de nma est.ar;ão radio-telegraphicn ultr:~-· 
potente.- A' Commissão de Diplomacia e Tratados. 

E' lido e -vne a imprimir o seguinte 

~-- , ·- ... 

PAR EC! 

N. &O - 19-?·-:-

hldefr·rc n 1'"1?(]1li'?'ÍI)1 r n!n dü St•. Joiio A. :Americn it{achndo, ·pP
tY71dO conce..<~sii.o 2}ara fl construcçlín do pnrr.o d~: Cn.rm•el
las, na Bahia 

IF.m pa.iz novo r-Oml) o Brasil. cuja~ faculdades rtr. Pl'O
J:(rc!>..~o parecem com .razão vigorosi-ssímas. ha. se~re um 
forl1• pr·m·ido de rcaliznr commettimentos· sob o bafejo dn fn
VOt'CS ftfficiues. favores á primeira vista innocentes. porém 
que mais tarde se trnn!'1formam em tropeços para o elasterio 
normnl rln -.,;ida economica de regiões n. que exactamente ~I'! 
davam c.omo capazes de favorecer.. Ha estrada.." de ferro a.'~
phixinnt.e8. Mmo ha. !':ervicos de .portos que garroteiam as in
felizes "(1()pulacõe;; del!e;; dependentes. Tudo decorre da pre
cipitR(;ão com cpte !'<f.! onLorgam privileg-ias sem conhecer com 
preci:::.ão os ~1ement.o.~ compensadores dos capH.aes a empre
gar. resultando do prococidn.de desses emprehcndimentos a 
sitnnç(ío amar~a qlle muitos ntravessftm. prejudicando o in
f.cre[';" fl pnhlicn. pois com o decorrer de alguns annos !';Cria 
po!':sív~l o snrto <!e or~niza«ões mais favoraveiE:. S"Oiicita:.ias 
pm· uma {'XpaMão real rlas foroas productoras. O prematuro 
~:v::tr>ma j:í. insl.allado nfast.a. entretanto. to<las essas pl'l.~;ihi
lidades. embara~ando pelo gravame de taxas ou tarif:.s o 
prog-re;;so de qui! ~e dizia imminente f:xetor. Por toda~ (·o.sn~ 
cons·idera(:õe~. parece 5. · Commissão de Obras aceeitnvel n 0pi - · 
nião do 8.r. Ministro dn Viação. d~ que não é conveniente af
t.l'nder-s~ an. I'I'QtH'l' ido pnr .Toão A. :\mcriro Machado, q un.ntr, 
á cons[l·ncc::ão ·do porto de Caravellas . 

g:l]:\ das C:omrniSSÕP.S, /1 fie dezl'mbro de {920. - Alalll' 
P.,.n.t11. ,f't'~'sirlf"'nt.r..- .VP.i!]rr Ni7'Gt!do. Rclnt..or. - L. Corrêrr. 
di'!- Rt•-itn. - •Vmwel R~·i.ç. - Antoni?. A.(JtJ.in;c. - Honnrn.tfl 
AL·rPs. - Bn7'hnM Gcm.çah~e~. 

A Cnmmissão df"' Fin:moa~ subscreve ::1 conclusão dn M
rl"'e.nr rmif f.ino p<~l::L de Obra!: Publicas. n.cerea do pedida. que 
se contém no 1·cquerimento dirigid•1 a.o 'Consressn pcln 
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Sr- .Toão Americo J\far.hadn, relativo á construcção dn porio de 
Caravellas. 

· Sala da;; Commissõcf', 1 O de dezembro de I 920. - Cm·
los d~ Campos, Prcside_nl.e. - Sampaio Cor1·êa, Rclntn,·. -
Octm•u1 Rocha. - Oscar . Soa1·e-~. - Albetto Mt'l;ranhão. 
Souza Castro. - Ramiro Brana. - Cnrlos Ma:I:im.iliano . ..,.
- L. Corl·êa de B1·ito. - Pacheco Mendes. 

Sr. f• Secretar:i~· da C-a~ara dns Deputados - Rcspon~ · 
dendo ao vnsso offJCifl n. 271, d~ 3 de setembrl'l ult.1mo. re
mettendo. com uma planl.a. o requerimento rl n João A. Am~
rico ;:\!:achado. solicitando · concess-ão para a con.~tnH~~fio ti .-: 
porto de C:nravellas. na Bahia. t.enho a honra de pa;<:ar .i~ 
vo.~~a.::; mão~. por cópia. o officio · que. -.snbre o assnmpto. mo• 
foi px:pN! ido pela Insper.f.nría Federal de Portos. Rios r C:n
naes · rJ pelo qual ,-erá essa Camara nno pnri?'CI:'ol' · convC'ni~n!P 
qunlq:wr dec\sã'l fipfiniliv~ !.rondo-se 1\m vista t.ralar-se dt• 
nma. concessão a longo prazo 1'. ainda, ;)M(!ue do~ prnpl'in"' 
dado:> apresentados p~ln interessado SP. inf!'rc !'ler impn~ . .::iv(l) 
no 1 r·e•Tllr.rrnf f' C~nmprir 0!' C(lmprnmissCl." con~tanf.•'·" fln ~:1:1 
rn·opo!'frt. ::;i niT0 hr)UVf'r pn,:sibilirlacln dn far.C'r d<>scle 1o;m f!l1:-t
drapli0ar n mnvimenf o elo porto. 

Samlc e fratnrnicladc. - J. Pires dl) Rio. 

Tn>-pec!.oria Federal rlp Porto~. Rios r. Canal:'~ - Ga'bind~> 
do insppcf.tw - N. 1. 075 - Rio de Janeiro, 21t de R f' I pmhn. 
rle Hl20. · 

THmo. e Exmo. f'enhnt' - Tenho a honro. de r:kvnlvrr· a 
V. F.x. · n officio 11. 277. dP. · 3 de >:etl?mhro Mrrenl.f'. lin 
Rt•. 1• ~(•c.retarin da Camara dos Deputado=-. pf!ln qual a Cnm
mis;;ãn de Obras Pnhlicas. pedP. parecer snhrc li rNJttnrin~t~n'" 
rir ·t rtP. dezembro de 1919. do Sr. ,T()no A. Ame rico 'Mar.h;t.-l•·. 
solicifandn conee;.~ãn ·narn construet:.ãn do porto de Cnrn
vnlla::;. na Bahia. 

Faltam dados estatisticos quP. permittam avaliar a vi:-~hi-
1 idacie dn plano -prnpo~f.o. mas pela~ infnrmnoõr-~ oh tida!; o 
movim(:ntn acf.na1 riA mercadorias não excr.dPt':Í d(! fJí.O()() 
tt"nelnda;:; annuae;:. qnc cnrrespcmdem a \lm . arf'nrla hrnt:\ rJ,. 
1~0:000$ por annn. 

Pel0& dado~ do pror.rrio proponente. baseado!l rm ~lr>mf'n
t.o;; d l\ qt1r. cst.a in;;pect.oria não f.(!m conhecim(>11t.n. n rt!~lr> 
rla~ nht'M' nl'ces~arias a!"cr-md P.rti a 5. 735:572$201\ n f!IH' ~x1~f' 

· nma renda 1irptida. a.nnt.1al de P<'lo mr>nn~ 300:000$, nn >:r•i-1 
nmn. rnnria hrufa (Ir 500 :000~. Õt'sdr n inicio rla •':o:plnl'nr:ri.''· 
nn prn7.n de cinco anno.~. a que se rr..rcrrJ a propo.~tn. 

A>.;:;im. a nãn ser qu(! hajn probnbllidade dr fnzPr rlt:>:-:•1'' 
ln~rn Cllt:td1'l1Plicar o mm·iml'lnl.n c'ln pm·tn. nãn tl de p;;p~r·:,r 
qho n prnponcnfc pnssa snfi!;of{l7.N a snn pt'op(l"t.n nos !Cl'lll~''
cm que clla eshi. 
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'Parece melhor . poi>o . .quP. sejam préviamente verificado~ 
os r:lemcnlos ('111 Jogo an l.es dr. qualqu-er <icdsiin dcfin i Uva 
por nm pt·azç. d o· fi(} annos corno pede n l'Cqucrl'ntc. · 

. Saude _c fi•:lf.e"r-nicJadc . - Ilmmo .. Exmo. Sr. Dr. _Tn;:ú 
P1res rio _Rw, D •. D . Ministro da Viatão c Obras Pub-licas·. -
LurM Rvcalh.o, l05pecLor federal. 

C:onfci'e, em ~ de dezembro de 1921). - r;. P inll.fJi l:o dr: 
Almrnda,_ 3" official. 

. Vis to. em ;! de dczembrb de i 920. - O. de F im1.eiJwló. 
du·cclo"n· dl' ~e_r.<;iio . - A quem J'ez a J•cqnisicão . . · 

PRO.TF.C1'03 

N. -15 A - 1920 

l'1'0llÍdencia :~nbiri cnntariern rln {em,po rlo.~ álpitãr.s de { l'fl
!/(lta CJ'f.U: d eixcwa.m df! -~'!'i' rn·ad:u.ados ((As de s'et emb1•o d 1.· 
1.918.: cmn lW~·r!rrT crmt~·m·i t.• da.~ C00()1t"issíír: .<: ·crc .Mm·inltn 
c Gu(·n·a (' de F i1wn(:ax 

A l~i n. 1. 2J r.. de 11 rll' ~~~():-;to rln 1!)Ü\i, rlrlerminn.\'a nn 
i::·~u art .• - ", (I IH' 

"O official do E xe1;eilo c !fla ::\rrnada .. ou das ela;::.;;~.;; an
nú:X::l-~. sc.m no! a · t'('tte rl·e.<;abonl" a . ,;ua rondncLn c ivil c milHar, 
no att.ingir o n. i da respnctivn c~c·al:.t será graduado no. p n11Lo 
jmtr~ediaL'l.memte supt>rior, flnn tro ll(};; limites rio quadro··n: que · 
p·ertencer. " 

Nos t-ermos da lei a graduaç-ão f:'ra concedid-a a:o officinl 
qu-e, muita. vez. não havia sa t isfeiLo as condioõe!l exigidas !)ara 
a promocão effectiva . Bast.ava-lhe a boa conducta civil e mi
l if~'lr pa.m, -n.f.t.illgindn li 11. :1. da. ('SCala., ;,<Pr gr:ulua-dn n n posto 
Sl1J)Crior . Dahi o "fa.cto clC'. l'<'l)eLidnmcnl(\, li ofljcin.l graduado 
não cons·r.guiJ' a p1•nmoçrw .cffocf.ivn. 1)0r lhe falL:lrem t•equi
::itos Jegaes. que não :vrP.r.ne.heu dur:mlc n tf>mpo rm qu(\ 
!'ervin ~m determinado posto. · 

E , como consequencia, o~ qtH~ se lh~ snguiam nu es<>nl~ 
ficavam. privados rl o goso da graduação p<>r tanto tempo quant.o 
·~o .. ~<:;J(l necessllJrio a qwe o graduado satisfi7.e~se as e-ondiç~B!; 
que a lei exige para :a promooão c-ffc~tiva. . _ 

Desde sctcrr.bro de Hli8 o n. i da escala dos cap1tãe.s de 
.frngata está grarlna.do no postf') de cn.1)itão !ir. mar e gue-rra. 
ao qnal não foi ainda p romovido por nií.fl hnvce Pt<'t"richido 
M ~lausulns indi.~PP.n~nvei;;; n M:~a promocãn . 

Tnrl nlJif,n·yeJmt"nt.l'\ t.raf.a-~c <li' mnn ~il.1l::t(:ãn annm:tl rt, CllH\ 
Pl'N~ÍS1t\"n fie SC'T' m ehor clcfini(l::t . 
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Foi n rrLHI fl'z: n. Ic1 ullin:nmr.nal.() prnmnlg:vlrt I' prln qna! 
l'O regulam a;:; prornncõr.s na Armaila. 

BG o::Dr graduado no po,:;Lo ·~llperior o offic!n l fJll{': t.iYf!r 
indo;; n;:: requi:::itos para ~t pronwc;fi:o ~~rrr.c:tivu. a r>sse 1)0.4i>. 

O mal qup, n })l'OjL'i:t.O rL t1G quer- remr.-diar. J10r c:sl.a.r oc-· 
cupando o n. ·J 'rl:t escala r\o;;; capitãr.;; de fr::t!?;at::t um ofJic ial 
que cllegon a ser chefe de ,-ua cl-assB sen:- cumprir as clan-· 
lula!'; legar.!'; para o nccrsso. rnntinuancln a nfin cnmpril-a,; 
durant~ o h1:rgo e;,:pnço dfl tempo {le r;rmlun.çãn. ma,<; n:io oo 
repetira.. 

A Commissão {\1'> l\'!arinha t~ Guerra não tr.ria duvida. mn 
propor a merlida ~ue-. ele ruturn. f'Vita;;se ::.emRlhant.r. :monna
J ia, ;;i a nnva li' i Iia(l tivC'."Sr. }:í nviín;ln a tC'prnrluc~'firt •in 
caso. , 

Abrir, por.;m. na lei gel'al. que au l·~mpn vig-orava, nma 
exce.pçã.o, para attenci-P.r nma ~il.naçiío p~u·tienlar. -niío r' nc()u
selhavel. 

Demai:-;, nã-o l'<Ji ·esLa a primeira Y(':z, nms. felí7J11~nl.•', 
:Será a u!Un:a, qn c um . off'icial gradua·d o prt~.i n d icn. a. gr:J
dnar:-ão elos que se lhe spguem 11:1 escala .. Nn. impn.ssibiidade 
de contat' mn.t.iguidade. a todos quantos :foram. por ta.! Jórma, 
vrpiados <!a regalia da gra:chlfl!:iín. n Commissão <l•~ Marinha e 
Guerra o-pina pela regeição rJo projecfo n. 4G, que~ providen
cia sobre a contagem de tempo aos capítãrs -rir- fragata. quf) 

. deixarem de ser graduados desde 1918. 
'Sala das Commissõe.~. :18 -de novemllrü rle 1920. - A-n

tonio Noaueú•a., Relator. :...... Sa!lc.~ Fü.hn. - L-ul'a. Castro . 
.roaqu.ím: Lui:;; Osorio. - .4Tmrmdo Jlu?'lamaqui. - OsMio d~~ 
Prri1'a. 

A Gommi8áo .do Finanr:~,:; n::tdn. t rndn n r·p~)nr •:ío'l pro
ccdcn.tc.s l'azões con; quo rundamento-u n. Cl}]nmif<.~ão <te ~\la
rinha. c Gu-er-ra o seu parecel' contrario ao projcet.D n. -1G. de 
1920, · que manda contar :mtiguidade para tod-Os os effe,itos 
no po-srl~ do capitão de -mar egucrra aos capitãe;. cl~ fragat.a. 
fii.W deixarem d~ S()r gTaduat:los dc;;;di: setrmhT'n flf' ·I ~HS. pnr 
estar impedido o numcrn um da r<'>~pecr.ivn rse.a.la. - ,.: lam
bPm o parec•'t (JUP. Reja o mr~r~1o J)J'O.Íf'Cf.n rc~;;eit.ado. 

Sa1a das Commis:;úr!:" ;le •dC'7.1'mhrl'l rlrJ J~)~O. - Cro·-
lvs de Cgmpos, .Presi<lrntr. - Josino dr• .11'(m.,io, Rr!l.or. -
Pflchcco Mcnrlr:s.- cm·7o.~ Mo:r;im.it.-irmo. -L. Cm-rr:n rli.' B1·itr1. 
_ C('l.~o Ba11nw. - Ramit·o BJ'Mil. -- Sonzn Ca.~l?'rJ. - A U'Jf')•fn 
Mm'Mllu!o. -- Sam.pnio CnrN?a. - Or·Uu!io Rflrhn. 

'PROJF.C'l'O 

-N. fr(l - Hl2o1 

O Cong:r·c,._Ro Nacio-na re~o.[vc: 

ArL. 1.a Tôdo;; os capitãl's rlfl frn.~at.a l'llH' :nei~mrrm rlt'. 
!'rr ;!'l'tlfinndos d·r.~rl~ .o.::rt.rmhrn 1le Hll9. ~ n-;; •1·nr clf',i'Cnrf'm c1r. 
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t1 ser, por estar impedido o numero um da escala e que l'o-" 
ram ou venham a ser preteridos, co-ntarão antifn.üda.de . no 
posto de capitão de mar e guer·ra, para todos o.s effeitos da 
data em que deveriam tP.r si•do grà.dnados si não estivesse 
in::pedido o nu-mero em que l.hes dava -direito á gradua~ão. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em. c-ontrario. 
Sala das · sessões, f5 de junho de 1920. - N. Camboim. 

N. 190 A - 1920 
Prem1a. com 30 :OOOB o autor da rÍ1A1hr~r obra c~bre geo

gr::rp11:a physica. politir.a e ec.onomíca d0 'Brasil. ~~anizad.1 
nt(o 7 de sdPmhrn rle 1 9 :?~ : (' nm parr>cer eontral'io das (!onl
mi~'\0('"' de Tn!':trncr;1io Pnhl ica e de Finnncas. 

PARECER 

O pl'ojecto n. HlO do corr ente anno, de autoria flo illn~! r· f' 
De pnt.arlo. ~r . Rrml Sá.. enr.P-rra uma exceBent.f' iMa. qnal a 
de pr·emim· 11 anLor ela melho1· obra sobro a gen~rn.phia phy
ph~·~i<'n, política c. nspecialmenle, econf)micn. rl,1 Bt•a;:ii CJI:n 
f <ll' n•·gnnizada a.té 7 dc setembro de 1922. 

E '. nn v e~· .dn J·r-ht f.nr. uma das f0rma::: inte11 ig-ec1 f' F. d 1~ 
commemora~llo d(\ Cent.enario da nos!Sa Independt>ncia P 0l i
lif.icu. estimular o-·apareciment.o de trabalhos em quo n n<!S"o 
·rniz· haja convenientementr~ estudado sobre os seus multi-
Dios nspe<'.tos . . · 

5nc.cede, porém. que. C(•nfor mc rcsoluoão j:í. . nsscn t.arla. 
cRte. :'lnno. n ela Camara. todos C\S asst1rnpt·os at.t~nenl e;; nf' 
r.ent cn::u· in. Í1n 'flm·t.r. referente a acção õns '[)C1flr.re.~ rmh1ir.M 
fr-derne;:. e!'it.i'if\ ·entregut>s a uma Commigsão~Geral. .iá cnn-. 
~t.itu ida. que da oppnrtnnidade e convenienci:t. de cada nm 
rliní e j,ulgará. · 

"\;:sim. c sü rt>r r-;;t.e motfv n_ , Relator propõe á Com
mi;:são que nconselhe a :rejeil)ãn · dn project.o. cujo obj('0tiv o. 
digno rlr! acceif.llcão: cer fament.P. mereéer:i o acolh imento 
daqnC'lla ('.{)mmis::::ãn. · 

Rala elas Oommis~ões. 22 de d~~embro de HlZ.O. - Albrn·t o 
Jl()t('l/UJ. Presidente. - José Aurruslo, Relator. - Raul AlvP.s. 
- PanfrJ de Frontin. - A. Sodré. - Aristarcho L r.pr:s . -
Ba.rros Penteado. 

PARECER DA COMMl!'lSÃO DE FINANÇAS 

A Ccmm1i;;são de Finanças. concor dand·o plenamente com 
ns ra1.ões expo&t.as 110 parecer da Commi~si'io dn In ~trur.cfio 
I'11blira. nconselhn. tambem á Camnra n r~.iei'=ão do pro.ierto 
n. 1~0. rle 1920. 

~ala da!': Commi!':sõ~;:. 2S r.l~ der.emhrn de 1!l2o·. -- Crtrl().~ 
Comnos. P!'e~idcnlc:- Alber to Marcmhií.o.- RfJ.miTo JJro{lrt . -
Ocla:cin - Rocha. - Par.heco )/('ndt:.~ . - Car los Marimil.ia.rt~ 
- L. Corrêa de B1·ilo. - Celso Raymo. - S otr:;a. Cast 1·o, -
Sampaio Corrêa .. 
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SESSÃO l>M 3(1 DE DUE~!Bf\() DE i920 

PROJECTÓ N . , i90, DE i 9)?0 

O Conf;rc:sso Naciooal resolve: 

Art. 1." Fica c c-eado o premi o de trinta cont.o.s de réis 
U>u: uuu<:; UOü) . para. o au_tot da. mell10r obra. sobre geo~raphia. 
p h y:;J..:a, p ·;ltlJca e. e~pew.tl n:ente. economica do Brasil que Jõ.r 
ül'<,; :lllizada aLú ü di a i J~ ~cLeHtbro ue 1\:J2~. ' I 

g 1." ;c:~ ~o.~ g·eugraph ia de\'O cuHliJ I'o!he ndcr um estudo clan> 
c s:yuLheLJ_co sob re o Brasil a c lmtl, pdncipalmen te em r elar;üo 
as :;ua:; r•qucr.a::: e apparelharnenteo~ et.:nnornico5, eontendn os 
tntt!Jpa:;, :;chL'!lla:5 e illu:;LraçoJes aeceBsal'ias. 

J :.!." ü GoverHo j ul3ad dtJ m~re~.:imcnto da obra por 
ur ua CtoiUini~::.ilo dt: u ·cs membro:;, e:>t.: olh.idos ·cu Ire pcs~{)<t:> de 
recuu l! e~.:;da compclcucia. no assumpto . 

;i :~: .:-lão po)de1'ão :'())' admiltil.lu:; ao concurso as obras 
que :1ão ic:tham o de;;envüh·iulell~o que é exigido em tt·abalho~ 
con:;l!neres, e que não scj a.m capaz:e::; de pretmcher os fins de 
iH'O[Hl gunda a que c:;pc~.:ialmeute se destinam. 

§ -i:· 0 Governo fornecerá a.os interessados os dado:'i es
t.ali ~tit:os que possui!', facilitando as requisif;ões aos governos 
C!;laduacs de todos os esclarecimentos necessarios, e porá á 
di;;yosição dos concunentes ~udo quanto tiver sido apurado 
do recenseamento d e 1920 . 

~ 5." Os tr·abo.lho.:; podcrü.o ser apt·csentado.:: á Comm issã.o 
jul<:;<ldora já impresso:; ou ~ómenle dadylographados. 

~ 0." A obra ptemiada fica t•á sendo propriedade do Gll
Yeruu, quo~ a mandar á ver'lcr· para o f•·aucez:, ingle:t., ita liano 
c a llcmiio. afim de ser· amplamenLe J i,; tl'ibuidtt no estrangeiro. 

A.rl. :.!." "\.us concurreEle,; classil'icado:; em ::cgundo . e ter
•!l'Íl"0 log;:re.:; ~crüo con~eliid: JS. respeclivamente, os premios. 
de lt·e;; (~i c um (1) cou lu de réis . . 

~\r·t. 3." Para a execw~üo ela p r·e~ente lei, fica o Gov~.:rno 
a ulud:.mJv a abrir o::> ncce.s~arios creditas . 

A1·t. !1." llevo;;am- se as disposiçõe5 em contrario. 

Sala da~ ::;essõcs, !1 de agosto de 1920 . - Raul Sá. 

)i. ~ .t8 .A - .1020 

(:;·~ t( '1/LI.ti.~ wn U•ríar de t:a·rtr:·i1·o rom Taquaritin.ga_: cmn pm·r:cer. 
riu. GO:m·mili:sdu, tle FinatJças, opinando l)elo a·rchi·vauten to 

Sol1rc u pt·o.icdu n. 2.1 8. de 1920, do Sr. Deputado 
·,\lb·~l"lo Sarmento, c. t·eand0 mai,> um lo~ar fie car teiro em •ra
flual"if.in~a. !1<) J~st~ado de S . . Paula. e, altl'ndendo á informação 
do Sr. Din:cfo:· Ger-al do;:; Correios, tl'ansmi Ltida pelo Sr . mi
nis ll'P da Viut.: ii•J, (]o) que a c :re~1çi\o d0 t.aes )O<fares, em eas~s 
conw o do pt·o)ecto, está ~Uendtda, .ro.r _medida de ~rdem mms 
ampla, no Jll"O.JCCto de Rel orma ~o :-<~t Yl()O _ de Corre1os - é de 
parect'r (Jl1e ~E'.ia o mesmo. proJecto a~h1vado. - Carlo.s de 
Çampos, Jlr·es1denle. - loíullo de A.r«UJV, Relator. - Packecq 
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.llcudes. - Clll'l (ls Jla.â mi.Úo.uo.- L. Corr.t!a de Brill(•.- J:a
m iro lJl'tt!Ja. - C<:lw !Jayma. - Sou:oa Cast1·o. - L4.lbtwto !Jfa-
1't.mküo. Salt!l)aio. Co'I'J•tJa. - O sem· Som·cs. 

PHOJECTO N. ~·!8, DE '19".W 

O Gungresso -:\acionai reso.lve: 

;.'.l'li:<;o unico. Fica. aberto o crcdi iA ' de !JOOB, pa1·a mais 
um Io;-c~.r U.e cm: teiro. l HI. agencia p ostal da cidade de T aqua
l'Í tiug-u, em S. Paulo: t·cvo;;adas as <.lisposic.:ões em contrario. 

Sala do:; s~:s:;õcs, 3 de agosto de Hl20. - AlbcJ·to.Scr:rrncnto. 

E IJI!i.)Jt.li'll ().~ •.'II!Jio't:uw:f.,JI; dn l~·strrtdo .. dl' Ft:·,.,.,., Rio do OIIJ'(J I.WS 
d{t Est?·alla de Pcn·o CentraL do B1·asil; com 1Ja1·ccer {a
t 'ol·avcl <ht CommÍSiilÍO ele Finun~:as. 

A Commis:;;ú<J. tle Finu.tv;a~, aptis haver V(~rlfic.a,dtJ LLUC ú 
:J.1J·üj ccto n. 651, de 1!.12(1, do;:; -:-::.rs. OcLavio '-\lan~.lbe.i.l'a c 8ampai•l 
(.~orrea, não imporl~ cmau gmcuto de tlcs.rreza, Ll'adn:.r.indo 11m 
ado d e CllUitladc; nada tem a OPllÜ.t· a app1·ovaçií.o ·-do allull.lifll) 

. pt·.ojcclo. · 

Sala. 'llas Comnüs;;õcs, t·m :JO de tiezenthn> tic Hl20. ~ 
Ca,rlus llc Ca1npo.~, JJI•csi.dente.- Uscar ::>oares, Rcl-atoi·, - Ra
:mb·o Braua. - Alberto Mamnluio. - Sou::.a Cunha. - Ccl!!õ'' 
Bauma • ._ Cal·los ~rla;c·i:rnf.L•iano. ,..._. A. Ca1'los. ,......., L. Corrêa de 
~~ . . . - -

l'ROJECTG 

:N. G5l - HUf: 

•O C.:(•n,:;rüS:>\J ~acioua resoh·c : 

·A,.!.. 1." 0 ,; machini.sLa:; .Cia E.~-l.rada de Fe.rl'o ·do Rio dn 
Ouro fi.ca.m equiparado:;. :para to<.los o:; c:ffcitos meno~ os que 
se rc.fct'cm -a vcucimentos aos fuucciona·rios de ig-ual oatc-
sr.rl'ia. da Estrada du Ferro Cent.ra[ (lo Brasil. . 

.Art.. ;! .• • Os vencimentos do,; n-::achinisf:as da E.st.acht d 0 
Fcl'l'O Rio rlo Ourn f:'c.,.ão .fixados, ·de modo que esses fun,:.
cirmari.os tenham a pnrceber, mcn sahncnLc, importancias 
it;1.1aes ;i:; que o~·a recebem C1Jl110 !liarisLa.s • 

. .:\.rt. 3.• Revog-am-se as disposi:eões em .contrario. 
Sala. das ~essõcs, J de dezembro de 1!>20. Sampaio 

Corrêa.-· Ocl'a·vio Man']aúeim. - A' Commissão de Finanças. 

P.\.RECF.P. 

A Commis:;;ão Je Saude I.>ublica, estudando· o projecto do 
:mu§tt:e Depuíad!) /'1.1cxand;r~n9 Rgcha, maudandp subveuc.ipna.r, 
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SESS}i.O E.\f 30 DB DEZE:MI3l\0 DE Hl~O 

eum GO tunto." mmuae.'-', o::; trcs primeiros sanulorios -para !.11-
iberculosos que se írtsLallurcrn. emittiu. unauimem~nLe. parecer 
,favoran:l. · · · · 
.. ..'l'ií.o vi~a o JH'ojcclo a 'lul-a. contl'a. a Lubcrculose, c-, sim au

:Xlilar a iniciativa particular·, exitanl.e e firmada pc:lo vulL,, 
Jus despesas acarretada:>. com. a rund.aoão c manuLcnção de 
taes estabetecimentos ele acc0rllo c.om os principias c ·exi
gencias scientificas. 

O auxilio é j usLifícan~l c o pro,iccLu, com•) base de es
tudos e destinada ainda a receber quacsqum· :;uggcstões ·c me
didas que possam vir· ao plcnario, pc-rfcitantente recommen
üavel. 

. Con~ol'dando com o val'eccr: da douta Commís::;iiu de Sauúe 
Pul.Jliea, a Com_mbsão du Financas opina pela. sua aprn·ovatão. 

Sala. da~ Co-mmi,;;sõc;,:. 2!J dt~ {[czcmllm til! 1920. - Ca1·l,;s 
tlr.: Campos, Presidente. -..:. Ramiro B1'fH/u. Helator. - Pacft,Jc•J 
Jicwles. - Cu.rlo::; Maxim ilúmo. -L. COI'J;êa ele Brito • .__., Sozr,:;._, 
Ca~;tt·o. - Celso Eo.!JIIW· - .4.lberlo Jl'anmhii.o.. - &unJ)aio 
ÇorrtJu. 

.?\. ~10 A- tu::u 

StlVL'I.JI!ciona cu111. (jU :OOU:'i anut/({f:s. us l1·t:s Jlriuu:im., -~OtitJlu
l'ius JlU nr. t"t~úr:rr;rtlosu:;, •J.~·l(I./Jdl:(: r:dus nn zwi-:; c dú orJ.l'l'!.t.s 
JU"U"Cidencius; r·om ~Jttrr:e<:re.~ {twontt:eis dus GuutJni8süe:s de 
Sa.ude _PttúUca a de Finwu_;as • 

O IH'O.iecLo do il!u:;trc_ Deplüari•Ol. A!exaudrino nocha quu. 
JmJ.n<.la subvcncifmar com a r1uantia de GO co,n1 o;: do r•jis -os· 
h: e>; !H·imciros sau atnrios paL·u. tuhercui•)'SOs ~~st.abclccidos nr, 
paiz, incila a rcalizacão de 11m "ddesidcratum" crue cliftieíl
rnenlc, ser(~ conseg·uido sem a,trxilio por parte dos ]JOdcrc~ '[lH
hl i co:>: e {JUC. no cnt.anLo. comn bcrn o demonstra o illn;;Li·c 
lill tm· · dn l)l'Ójcot.o na ::;ua. crudil.a jurisdição. i'úrma pu.1'l.c 
i.n!.cg1·anLe <los meio~ a serem po,:;~os mn pratiea na campanha 
e1.1nlra lão tcrTiv·cl c Ll0,;uladora molestia qual ,; a tuber·eui•".tse. 

Subordinado a concc::;:ã1.1 drJ tl i lo auxilio c ce1·tos e dder·
lltitlados :prcecitos. t.acs eomn: t(tw o;; cclificios sejam con
struido~ r•~pceialmenLe para aqudlr~ Jim e <JIJ•~r.l<)~<l'ill ua ::tTla 

cnn~Lr-trc1;ão as rJjspo~i(;íJc,o; :do Ileglllwneul'J do. Ucoarl.amcnl '' 
:Xaeional de Samlr: Publka. o pr·o.iecl" J)l'cvinc pn:;:::iYci~ aiJU:-;n;; 
e ;!'ataní•~ a t:l'ficie-neia fla ;..u])Yo.n~ãn e')Jll'-OdiLla. 

Prw Lar•;-; mntiYns a Crjnln~i::i:,:ãn {le :Saude I>uhlil.:-a julga (]11 1) 

o refe1·ídr) rwojed.o vi;;a rwchcncllm· nnm lacuna t.la n.o:;sa orga
.!lizarão ;.auitnrio. r t!miie !.30lJl"'C cllc llilrccct· Javontvcl. -
l'r.:i;iám B1·andí1(1. (relat.nr·), Prc.sidcmlc. - Zoroast1·n A.l·vm-c1l
r~a. - Rau~ Bnu;il =-" D01rânr;os Mascarenhas. - · Dionusio. 
Sente~·. 
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ANNAES DA CA?.L\1\A: 

PROJ'ECTO 

N. 270 - 1920 

O Cong·re.sso "~aciona re:'iolve; 
ArL 1.° Fica concedida uma· subvenção. de 130 :000$ a.n

nuaes,. pelo período de cinco annos para os tres primeiros tSa
<1a·~orws pal'a tuberouloso;;, que forem construidos no Brasil. 

Ar·t. ~-" Esses sanatorioa, .ya.ra gosarem desa subvt:.nçã.o 
deverão ter sido instaHados em edii'icios construidos, especiaL~ 
mente para esse t'im, obedecendo sua planta ás "<Hsposiçó.es do 
~·ef';ulan. .. ento do Departamento GeraJ de .saude Publica oom 
capacidade, cada um d.elle:s, par.a 100 leitos no miniu:o: 
. Art. 3." O material destinado á cons~rucç.ã.o e install~ão 

uesscs sanatorios g-osaná de isenção de direitos. · 
_\rL. ·í.v l~:s~es >'anatorios dev~1·ão tier inaw..:Ul'Udu:o yvr 

occa;sião das i''esta.s da independeucia t!m 1922. ~ 
Art. ·Õ. o Revogam se as disposições em cont:rario. 

Sala das sessões, 

Rocha. 

Agosto de i920. - Alexandrino 

N. 785 - 1920 

Abre o credito especioJ de 3:064$406, pam pagamento de pen
i!Ões a uuardas ct'VÜ; q·u.e se in·i-'utidaram. no sCI"JJiço 

Em me'llsagem de 16 do correRtte mez o Exmo. Sr. P_re
sidente da Rep-ublica, sul;lmette á apreciação da Cama.ra a. ex
posição de motivos do Ministro da Justiça e Negocias Inte
riores, sobre a necessidade do credito -especial de 3 :OM$4:016, 
para pagamento de pensões concedidas a guardas civis que se 
invalidarau. em serviço, ou, no caso de fallecimento suas 
viuvas e filhos. 

Essas pensões foram concedidas de accôrdo com o art. '1.0 

do decreto legisl-ativo n. 3.605, de 11 de deZiembro de 1918, 
ma.s não ba no orçamento verba para o seu <págam~n·to, donde a 
necessidade do credito solicitado. · 

Em vista do exposto a dos documentos submettidos ao 
s~;;u estudo, .a Commissão de Finanças é de parecer que seja 
concedido o credilo e offerece â deliberação e voto da Camara 
o seguinte prôjecto de lei: 

O Con~re.sso Na;ciona. res(}l v e: 
Art. i.° Fica o Poder Exceutivao autorizado a a:brir, pelo 

.Mi; isterio da Justiça e Negocio.s Interiores, o Credito especial 
de a: 064$4.06, para pagamento de pensoos que cDmpetem aos 
guardas civis. que se invalidaram em seryiço no anno d~ i9i~ 
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ou as suas ''luvas -e 1'ilhos em caso de fallecimenLo d·c uccút'(I•J 
com a lei n. 3 . 605, de 11 de <.lezemhro d~. 1918. ' 

.. Ar·t . 2.• Revogam-se ~t,; dh;po:;içõ~ em coniTario. 
~ala das Con:m is.sões. uc · dez~mhr~ th~ 1920. ·- C(rrlus 

l';t: Ca1npos, Presidente. - Rllm.ito Bmva, Relator. - 08C«t' 
Soa~·es. - Pacheco Mende.~. - Sotiza Co.~t1·o. - Gados Ma-
3:-imiliano. - L. Con·rJa de B 1·itto. - .Swnpaio · Col'l'êa. -
.cllbc,·to Ma,·anltêio. 

Sr·s. membros do Con.g1·esc>o Nacional - T.>maw.ln c>IH 
consideração -o que pondera o Ministro da .TtJ$I.i<:-a e ~eg(,c i",; 
Int-eriores na c:-..-posicão junta, relativamente á necessidade da 
abertura do cl."edi to e..<>pecial d~ 3 :Oô-iS:Wü. t>ar a pa,"'llmcntl' 
de })eos()e,;; concedida:;, de accõrdo con• n at't. l." d(l rlecret" 
n. 3 .605, ele 11 de dezembt·o de 1!H8. a <,'1.tal'(las c i vi;; qil c ~c 
invalidat•elli '(Jtn servi~o, ou, no caso de foa:llccime11to dellP.s nu 
a suas viu v as ou JilhDs . .;; ubmeU.n . o a.s.su:mptn . á vossa; -elevada 
apreciação, afim -de q.uc vo.g ··digneis l'~~olvel-o ~omo fôt• 
a.certado, 

Rio d e Janeiro, ·16 de ·de;wmbr·C' de 1920. nnu ((a IrtdC!ll''i\
dcncia e 32• de fie-p ubl ica.- EpilaC' io Pessõa. 

Exmo. Sr. Pre.:;tdet)le -ela }\epu b l ica ·- :Xão tendo a lei 
de orçamento de 1910 consignado dot ações para .. pagamcn l.•.l 
de accordo con1 <1 art. -1 o -elo ·decreto legi'slath·o · n. ::1 .605. 1fc 
11 de dezembro de 1918, das pensões qu e fossem concedidas 
aos guarda.s civis que se i·n\'alidassen~ em ~crv i.ço, ou, :no c-as•.1 
de fa:llecimento delles. a suas v iuvas e filho~. nos termos •ri" 
])aragq-apho .unico do 'referido a1·tigo. noce-~sario .::c torna ~o
I'icitar ao Congresso Nacional o Cl'('dito <'~~pccial do• 3 :06{$"06. 
llara pagamento das porusões daquclta natllt'er.a, di~criminada.~ 
na demonstração: j unta. · 

'Submetto o assumpt.n 'á r!le\·ada a.pr·cclar;.fi o dn V. l:x., 
que dignará rc~olve'l-o conto for acei'Lado. \ 

Rio dC' Ja:nr.iro, J 6 de •dt~7.Cnlbl'O de I 020. - Al{rr:rlu Pinto 
Vich·a clr. Jiel.lo. 

ú\linislcJ·io da .Justir:a c ~eg-oeios fnlcr- inrcs - . Direetorin. 
. 1l•! CO'Iltabílidadc - .p sc<".çã o - N. 5. '27i - Rio .d r. .Tancir·o, 

10 d() 'CI~zembro de 1920 . 
. Exmo. Si·. 1• S<!cretario da Can·.ara dos Dcput.ados -

'fenbo a honra de transmitür a V. E.-,: .. para os fins conw 
. . n~ente~.· a i·nCllusa ~~nsagem d,e Exmo,. '!3-r. Preª-idente da 

C. - Vol . ~Vl. 32 
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Jtcpublwa, ~laliv~nte ú abertura do credito esP-eei:i dt 
·3 :064.$-i{}6. para pagamento de pensões wncooidas, d~ ac.. 
cõroo oom o art . •i• do decreto n. 3. 605, de H de dezembro 
de ·1918, a. gu3rda civif; que se invalidaram em serviço. 

Reitero a V. E:s:. os ·protestos de elevada estima ~· ~oo:.. 
,-,ide~. - _-\lfret/9 Pin~O. Vi.ei1'a de ltlelb>.. · 

Peu.~ije.<; C/tlr:: r;,í ~,~~dCitt.~ t-elati-ca·mP.Ilt~ a&./919 a ytw:rd(l:.~ ch1-i:s 
q·Rc ·,:e i'ft:'Calidarane ·t!m: .ye·;·tn""ço 

~Q:.U"..es - .Cargos - Deereto" - Import'!Nle·ia 

.T oãu iBQptistã. .O a i\l)sa, gua.1'da de: 1" ·classe, 
( :1.0-9-19:19) . •••• •••••.••.•••. : •·•·• .. •.•• ···.: 

Antonio Josó da Silva, guarda · de 'l' elasse., 
(2-7-1919) . ~- --· · · · ······ · ·· ······· ···· :·: 

Manôel Reg·o, ;;uaroa de i " elossc, {23-7-i9Ht .• . 
Me:noel J oaquim Nogueira, gual"(}a. 2• classe. 

( 1 3-8-1919) - . . ........ . ...... ... .... . . .. . 
Ll\.ntonio Rezende Lia Roffi. gua.rdà de 2• elas..~, 

,{2-7-i9t9; ..•... . · •..•....... .. . .• .... ' ••.. 

~~ 

792$939' 
'70{$946 

469$95-.3 

&69$9~ 

3:064$400 

O .guarda ciYü J;Ianoel Regp fulleceu en1 W de agosto de 
·1~i9, tendo a ·poo~ revertido em fa·mr \le sua viuve. L·eoni
$Íil wyola. R-ego, nos termos do ·paragrapho ·unieo do art. t• 
do 'l:~reto n. 3.605, de 11 de dezembro de i918. 

. Importa a presoot.e demonst1-at.ãô em tres -eonstos z>B!."'sel'liri 
e quatro mil qontrooento's e ~eis réi~. 

1" s~~o ·da Directoria Je Contabilidade da Seereí&ri~ ~ 
.Tustiea e Neg~ios Int.ez·iores, ·en1 * deeembro "le 1920. -
AtWa Gul:vfio, 2• o1'fieial. 

Visto. - Plo1•es JtJ:n:i.úJ', ilirecOO.r de se.cvio ~ntsrittO· • .....;.. 
Rod.,.~ue-s llg.rb!}sa, di:r~tor ge!,·a!. 1 

• · 
~. 786-- 1920 

~-tb;•e ~ e~>"cdit(J 'e~...:p~r..-iol de 19 :89-3SO!O, Pl't1'a julge.mt.tiro eM· 
· despezas cem os fun~rO:es tfo D1·. Delfim . Mm·ei1'a 

.Em mensa~em de l ô do cor~:enLe 111(!1., u Ex.mo. St·. P•·e:.
.sidentfl rla Republica, .submett<' •i apreciação õa Camat·:l a. e.-x":' 
llOSi<:.ão de ·moti\'O!! do Sr. Minii!tro dn Justica. ~obl'e a ne
t.t~ida.tf<' c~ um creclit~ especial de J!l :892$010, pat·a p~
n:mnto das despezas cffect.uada5 com os funeraes do Dr. Del
fim Mol·em da Cesta. R~i:ro, · real~o fX'l' -l!onfa tio ·Est24tr. 
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SESSÃO EM 30 DE DlZEiMB~O DE 1920 

. A Con1missão de Finanças é de 11ar~cer; que seja. t-once
dtdo o credito solicitado e ~ubmette á deiíbera(tão e voto da. 
da. ('..amara o tieguintc projecto do lei: 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. o Fica o Poder Exccutixo autorizado a abrir, pelo 
~Iinisterio ela Justica. e l\c;oc.ios · Interiore:; o c-redito espeeial 
de 1'9 :892$0:!0, para pagamento das despezas effcctuadas com 
os funenes do Exmo. Sr. Dr. Delfim Moreira <ia. Costa. Ri
beil'o. 

A1·t. 2. • Revogam-se as disposic.ões em contrario. 
Sala das Commi~ões, 2U de dezembro de 192(). - Ga-dos 

de Campos, Presidente. - Ramil•o Brava, Relat.or. -- Pache(:(l 
Mendes. - Carlos .11-Iaxi?niliano. - L . Corrêa de Brito. -
Souza Castro. -Celso Bayma. - Albe-~·to Mara71Mo. ,...._ Sam.
Paio Qorr~Ja.. -,... Oscar So_ares. 

l'>I.a'l:SAGEl\J .-\ QUJ> . SE REFERE O PARECER. 

Srs. Membros elo Congr.esso 'N~ional - Tomando 6M 
(;OU~íderacão o que pondera o Ministro da. Justiça e Negoe.ios 
Interiores na, exposição junta, l'elativamente á necessidade da 
concessão elo credito especial 'de 1.9 :892$0!0, para pag_amento 
<las despezas effectuadas com os funeraes do Dr. Delfim Mo
l'eira da Costa Ribeiro, realizado por conta do »stado, sub
bmetto o assumpto á vossa elevada apreciaoão, a fim de que 
:vos digneis resolvei-o •)omo for ac-ertado. 

Rlo de .Jlaneiro, 16 àe dezembro de f920, 99•. da Indepe~t
dencia c 32° <!a Reptrblica. - Epitacio Pessóa. 

Exmo. Sr. Presidente da Repul:)lica- Não dispondo este 
muüsterio de dotação pela qual p~sam ser pagas as despezas 
effectuadas com os funeracões do Dr . Delfim Moreira da Co~ 
Ribeiro, realiro.do por conta do Estado, em virtude <!o decr:eto 
n. 14. 24i. de 1 d e julho u lt imo, indiospensavel se torna so
licitar ao Congresso Nacional .o credito especial de 19:8928010, 
a que attin~ram taes d~pezas, segundo documento já. apre
sentados ·a este ministerio. 

Tenho a J:wnra de submetter () assumpto á elevada a.pra
ciacão de V . Ex., que se dignará re.solvel-o como for ac-er
tado. 

Rio de Janeiro, 16 oe dezembro de '1'920. -Alfredo PNúo 
Vieira de ~lel~o. 

N; 787 - '1920 
Ma·mht J)llfJUl' 1'elm;·tabellas da. lei n .. 2 .29() o ·saldo do:; ~obre~ 

·e,it•entes da. Retü·ada da Laguna. 

A !O de maio de 1865 partiu de Ouro Preto para os ser
tees de Matto Grosso a i~ brigada mineira, sob o eommando do 
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too ANNAES OA CAMAR.A 

l"' t: rmd .losG Anlonio da Fouse<la Galvão e composta dos sc
;;·uinLcs corpos: · 

·- 17" hatulhfto de volunfurios da Patria commandado pelo 
len.:·ntc-coronel Enéas Galvão; ' 

21" batalhão de linha, commandado pelo capitão Mello· 
1 u corpo policial de .Minas Geraes, commanda.do pelo ma-

jor J)c·metrío. . 
Eeam ao todo i. 200 homens, sendo a. fina flor dos mi

ncü·os. cuja mocidade tinha_ acudido ao chamado da Patria 
11<lt]1Jella hora de perígo. . 

Essa brigada tr:ve o :::eu martyrio nos pantanosos deser
tos de MaLte Grosso e sua devastar.ão no heroico feito que foi 
a Retirada da Laguna. • · 

. l'orquato Bícalho, autor do requerimento que vamos re
latar, foi um dos que attendeu ao chamado e marchou no 17° 
batalhão ele volnntarios naquelle magestoso dia; em que á. 
pra(;:l de Ouro Preto vip. a sua quietude quebrada pelo toque 
das te>rnclas e dos tambores, reunida nella todo aquelle pu
g-iHo de ])atriotas que deviam, pouco depois escrever essa 
bdla pagina de nossa Historia, que é· a. Retirada. da Laguna. 

E purti:nn para- a guerra em terrenos invios, sem ele
mentof;, fazendo de HlOchilas sacc.os de algodão. 

E' um dos heróes dessa epopéa, voluntario da Patria, que 
hojé. 55 anno$ df.)pois, com mais rle 73 annos de idade, pobre, 
doente, tendo luctado para prover a su;L subsistencia até esta 
daf3. bate :is portas do Congresso Nacional para pedir que a 
Nacão lhe ampare na velhice e não o deixe cahir no tumulo 

-·com fome, com sêde c com frio, porque á fome, á sêde, ao 
frio.· cl!c soube resistir quando era moço e forte, e tevo ne
t:·.essit.l::tdc de defender a honra de nossa gloriosa bandeira, 
·que os lleroes da Laguna·. não consentiram cahisse em mãos 
inimigas. . · 

. Esse ancião, que e Torqu-ato Bicalho, fez toda a campa
nha. e alc>m de ser um dos heroes da Laguna, ainda formou 
nas· iinhas que nos deram as victorías de Pirehebuhy, Cara
;;nniahy c Campo Grande, sendo; neste ultimo combate. ferido 
e merecendo honrosa refcrencia em ordem do dia. 

Ornam-lhe o peito cinco medalhas de ca1ijPanha. . 
E depois de terminada a guerra, em 1872, ainda em mis: 

:::ão milHar. como sargento da. Policia ·de Minas Gen1.es, fo1 
""''''l'<"lnrio e .ec.onomo responsuvcl pelos negocias seculares da 
commissão encarregada da catechese dos indios, em Theo-
philo Ottoni. . . . . 
.. . Foi o Hmcfrtdor da fregueZia de Itambacury. . . 

E' esse voluntario da Patria, é esse cidadão. chero de ser
'\'ir·o~. que na sua n,1ocidade .não olhou sacrificio para llem 
cumprir [I seu dever, QUEr solicita do Congresso Nacional ape
nas rst.e i'avor: receber os seus vencimentos pela tabeJla A .da. 
lei r!. 2.:'!00. de 13 de dezembro de 1920. Quer elle que se lhe 
pab"UC OS vencimentos pela 1pesma tabclla pOr que percebem 
os. actuacs servidores da Nacao ._ . : · 

. ~-. 

.I 
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f3ESS,\O EM 30 DE fJEZEMBl10 DE Hl20 • 5iH:. 

-~- . 
_ A Commissão de Marinha e Guerra aconselha a o.pproYa

çao do favor, mas, extensivo aos demais sohreviYentes c)o me
moravel f~ito, pelo que aprf:sentn o seg·uintc substitutivo: 

O Cong-resso Nacional decretn: 

Art. L• .Aos sobrevivcnl,~s (Ja Rct.il'o.da da Laguna ~cr:i 
pago o soldo de suas patentes e postos pelas tahellas rla lei nn
mero 2. 2!10, ele 13 de dezembro de :l!HO. 

Art. 2. • Fica o Poder Executivo autorizado n ahrir o rp::-
ccs~ario credito. · 

Art.. 3. • Revogam-se o.s disposieõcs em contrario. 
\ 

. Sala da~ Commissões, 18.de novembro de 1920. - Antn
mo li_'O(Juei1'a. - Ozorio de PaiM, Relator. - Joaquim Ln·i:; 
Osorw. - .4.?·mando Burlamaqui. - Lyra Castro. 

A propositn de um rrqu<'riml'nfn do :1" sarg-c·nk \'ülnnh .. 
Tio da Putria, Tor-quato Bicnlho, peàindo, rm af.l.(!nr:::l;l a<".:; 
hom; crsvi1:os pr estudos no Para;;uuy, incluslY~ na r·0f i rnda da .. 
Laguna, se lhú rrconhe~cssc o dirl'í to ;i prrc~fl(:ilo rli• s~tld:l ,;a 
t:thclla _,\., art.. 23, in fine, da IPi n. :! . 200. rlr n ri<' r!t'zr·n~ .. 
hro ele ··l!JlD - a Commi;;são de l\lni·inha. C' Gu1'rTa. <'!11 u1 n•< 
prrfcita r.omp::-ohcnsã~ clil no~sa l'uncr,ão con~tif.Iwional. q Jt.=~ 
nr.s pcrmit.lc chct·etar lei:; ou HlC:Of'S ~"t·ac~ m:~~ niio mrr!irh· 
df> c>XCPpção.,. do. caracter individnal f'. n"rl ~Ho inl:uil.o rk hr·
m':'nagear os g·loriosos brasi!Pirn~ qnf":' tmna::am parlr 110 f1~it _1 

epopético. conh.~cido cnmo «<' r(•l.irarla da La;:tma~, i!lse:~ir,:' 
entre as mais brilhantes ae(·tíf's <las armas brasilri~a~. - ,.Ml
c!uiu por um projecto de "rcí. r.;;tr:nclcnrlo ::. snlfb da frltwl::t 
ch lei n. 2. 2-90 de 1910, a todos 11s solH'C\"iYcntcs rh r01 Íl'f\ b 
<1a Laguna. 

A Commis.o::io cl.; Financa:; rcronhecrndo o alto in'uüc• •.1w~ 
rlitou o projecto, e em attcn(;ão ni:i0 só no grande JnEo n:ilif:~n· 
q;1e figura cnlr~·. os de ma i;:; rsplPndor do g-lor~oS'l 1:'. ·.:··•·::1!<"• 
brasileiro, que por elle fez jús a )!ralidão ó~ Pat.ri:l. iú at.t~::
tada pela Caml'\ra com a approvacfi.o do prcJecio <"l\11! :-:"ltHJ~;,·,·, 
erguer um mon:.::.ment.o aos seus lwr,·,c~, como. tPndo •'~li \ L"il.:i 
a exígua desp~r.:~. que rcprcsen La f'S~n. li0mt•nag:em ;ws t·m·o~ 
sobreviHmtes d1~s5a epopéa. nreorrida lia ;-;:; :,nno~. ~.·nd:-.~ 1•,.\r
f.anto. todos ou quasi todos s{'ptua:;~n:u·io;.; ;·u 0~logr~nn :·!••>' - ··· 
n5o sP- oppõe r-. approvação rln pro.irr•tn rPl:Hnrlo. ~~~~m alm:1 
vibrante. pelo Sr. marechal Osot•io d,. Paiv:, c: li:HJI1Jr.~··lill'llk 
::.ubscript.o pela Commis~ão de l\lari·nhn P Gllrrra. 

Sala da Crmmüssão dr; Financ:a~. dP <J,•zem!JJ" •k 
1920. -CaPto.~ ·de Gflm.·uos, PrPsidcnlc. - Jasi1w iÍ•: .-\1'1/U)u, 

RAlator. - Oct(J:I.'io Bocha. - Osca1· Som·es.- l•r.çli•'•'•! .lfr~!:
lles. - Cm·los Maximiliano. - Ramüo B1'([g·ll. - (:ds·l :frr'''i'n, 
Souza Cast1'o. - Alberto JJ-Jc,ro.nhão. 
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ilttHdft inclttÜ' ·&. Remat'dina Guedes da Ctmceiçlid Ciltr~ fJS: 
pensionistas da Gtl.arda Civi.l; tentfu parecer da Commissli(i: 
·de Finanças, o.cce'itando a emernia subst'it·uth•a ao p!-ími
ti.rvo. ~arece1~ 

(Vid.~ parecer 11. 80, fie i 9iS) 

Bernardina Guedes da ·Conceição, viuva. do guarda civil 
Manoel Pinto Teixeira \Lopes, requereu ao Congresso Nacional 

. fo:>se o seu nome ineluido entre- as pessoas que gosam do 
henefício de pensão -de montepio, a -que se julga com direito, 
por ter o sr.u. mai'ido fallecido em ;:.P.rYiço, n 12 de setembro 
t'le 1920. 

Ouvida a Commissão de Finanças sobre o pedido da ;;up
plicante, · emittiu elle parecer contrario aos desejos da viuva 
<Jo guarda f.allecido, aconselhando o indeferimento da petição. 

Quando o }Jarecer foi liiado á discussão em plenario, o 
Sr. Deputado Mendes Tavares apresentou emenda substit.u
tiva, precedida da:> seguintes _obser'Vaç·õés: 

«,Considerando que a illustrada Commisstio de Or
~amento, na apreciação que fez sobre o requerimento 
,~m que D. Bernardina Guedes da •Conceição. viuva do 
gual'Qa civil Manoel Pinto Teixeira Lopes, deixou bem 
clarO que o fallecimento do mesmo s;e deu ·.ctevido a um 
acci.dente .de trabalho. 

Considerando <rue, na occasião em .que .foi lavr'ado 
e assignado ·esse parecer, não tinha ainda o Congresso 
:Nacional votado a lei de ac.cidentes de trabalho. que 
hoje ·em dia corresponde a uma justa compt'!nsaç.ão á!l 
familias dos que ·tombam 'no .exercício de ~eus ear.gofl. 

Considerando qn~, além desse valioso- motivo, que 
:::6 por si .iustifiea.ria a pretencão oda requerente. ha 
ainda a pondel'ar a leal confissão· d oRclãtor da. Com
misF;ão; <.le CTUC o actual regulamento da Guarda Civil 
está em desàccôrdo com u lei n. 3.2.2, que Be esti
vesse como devia. respeilad~-pelo regulamento, am-
1Xtarda -a reclamacú.o, digo melhor. a supplica da viltYa 
Rernnrdina iGuedes da. Conceição. 

Proponho que seja &ubmcttida ao ~st.udo d.a il
lush·nda Commiss:."to de Finanças, o r<r1Zumte :PJ'O,iCCto: 

Artigo unico. Scj:L incluída. como l?ensionista da 
.GunrdB C i vi I, -pe-rcebendo a i mportancn~ a·nnual do 
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J :t86$256, a Bernat>Hina. Quede~ da. Conc1~íí;;1o, viu\·a 
do guarda civil •:\1ano'3l .J>into . Teijteira l.op~s. fnllt>:
ddo em con!';equeneia t1e um aeei<!ent.P. iiObrevind(\ .do
rant.c o '":te!'Cicio clo ~largo dt~ n.rm~ir·o daqul'llP. Nn'
}1'rlltlÇà D : l'P''"Ogam-.,4~ a...oc; liisp~i~õf!." ."'m ~(mtrario ,j) 

·z\' Comrni:>ô'ào ile .Fina.nça.s parece qm~ po·r ..,,quidoo~ ~~ 
sm: appra-..-a.da a. ~menda substituida. dP. que. SQ trata. visl:íl 
Wlo ser possi"'el ne~r· qu ~o Guarda Civil M'anO(':J Pinll.) 
.Teixeira I .. opes tenha faJIP-ido em conscqucnt'ia ,i~ um arei
dente ode trabalho, quan<io ainda ·nilo hat·ia. entr•r) nós 3egi.;:
ht~Ao quf! ... mpan~,.~~ a« famUias da~ Yid.ima<; rll' lMS· <lt'~~
.11-entes. 
. Nestas eoudi.çõr..::, -~ Go.:rmui s.<::â•1 rrão i'J! oppiir. a QUt' o'~a 
a;ceetia p ... la. Camar-~ a ~mPrrrl:~. rln ~r. J)I"Jlll1~n :\ff"nd~ T;t
v.a~ . 

S.ala da.;; Com1r.ls..:::õ..e.s .. i!O d~ nrwembw de 1920. - Cai'lf;g 
J() Caro:po.ç, President.e. - :~.m'lir.zio CoN'iia., ReJatv1'. - Scmt4 
Co.c;tro. - .Par:hP.co Me·rL<:ies . - Cm·los •Moc:cimilir.:j:jO. - L.
Co1'1'êa de Brito. - Ce'(-:;r:o 8t.J1/tirrJ .. - Rrrmh•l) BIVTÇrr. :_ .-t t~ 
[tf:r~·rfi Jf&rm~Mro . 

Ft~f~p_..: SU~RTtl'T.''TlYA ,J..O P_\1\ECJ'!B ':-J,8(l •• tW HIR 

Consid&ran-do que a illn::J.;•ad:a Commis:;ào d~ . OJ'W;men:fo, 
·J.l!8. aDreci~ão que t'e2 sobre o l'eqUerimento r~m flUe~ B~rn::l.f'
dína Guedes <la Con:oeição. •viu'"3. do guarrla. eivil Manool Pinto 
Teixeira ':LopÍJ'.~, <1eixou bem elarn que o :i'a.ll~irn~nlo oo nH~~tnl) 
~ cteu de,·idn -a nm arcil'!ent(' d~ h-abalho : 

Considcmudo qu~ . na .ocea..'iiào ~m que frJi !av~ln •:! a."'-
• s.ignado esse 1Jart>..ecr. niio tinba. ainda n Gongr·esso N'aeional 

votado a lei rle aeeid'entes de t-rabálho. que hoje ~m dia cor
respo-nda á .uma ju~t::t eo-mpe~d<\ ;í~ famHia~ ..-.1~ qne. !nm
bam no eXI;)1..,icio de seus cargl)s ; 

Con:lider~ndo que além desse ,.aliM.:> mo{.i\·o. qup, .s(o por 
i!.i ,tust.ifiearie. a pretent.ão da l' Cl.!uercnt.e. ha. :..inda a ponde.
rar a lea.l eoní'n~ão do Relatm· da. Cnrnmiss!lo ~e qw~ o a.t'tual 
•·egqrlamento da Guo.r(.la Civil est.á ~m rl-er;aeeõrdo Mnl a lf í 
9 .232, CJUO ~e e<>tiVflese. come> d~·ia, !·~~If~Íta(~ :·or.1o rc:ruliJ
ment.o, ampnra,•a ~ t'P.damaeão. digo ml:"lh'lt': :1. :m,;oplií"r.t rra 
'\' iuva. Bernardina Gue.d~s tla Ooneeicltl): 

Propo11·h11 qne .:;eJ&. .;;nho:-ettida a•) .,...'it l~l., rln ilhtii! J· ;Hl~ 
enmmi:;sílo dP. F1nanca8. () Set,ru int.c pr~.j;>t~(l: 

-"l't.i€;'0 unieo. s~.ja ine.luida U()m(l }W11~Í.:oni'!ll<t dt\ G \.tf\.t·ila. 
Civil. percebendo a imDortanoia anntH!.l dt> t :·18ti@25H. llr.r·
ttardi-na Gued~ da ConceiQii:o. Yim·a do gua.l'da. ei\'il Mn~: 
Pmt.o TeU:~ira Lo~s. falledti-O- 'em (!005e<Nene~ % 1r.m ax'l:i-
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denLo sobl'evindo· durante· o. éxeroicio ' do · ears-o ·de ' armeiro 
Daqw;lle ·corporação; revogooa~ as dí~posi~;:õoo ·em contrario.::. 

Sn lu da;:; sr>s~ü1•s, l ele 011t11h'rn de i919. - Mendes Ta
?mrcs. 

PARECEft 

N. ·so - J9ts 

lndf!{l!r~ I) rr.que•·iu~.<·nto em qu.e B c.J;nartlina Gn~(lex da C{)n
ceir;tí(), viuva do (J1Lal'd a f;'i·vit .Ma.noel Pinto Tci;r:ei't'a L o-· 
pt>.,·, pedP. l't>J'bt.t. Jlf!)·t.r. o Jl(I.(/O tnen~o do rnont~pio. 

·X o r()querimento junto, t.ransmittido pelo ·Minislerio da 
Jnsli~a, dir·ígiu ao Congres.~o Nacional, Bernardina Guedes da 
Concei.~:.ão, viuva do guarda civil Manoel Pinto Teixeira Lopes 
fallec.ido em 12 de setembro .rJe 1916, nas officinas da .cor
poração, no· exercício de suas funcções, pede credito para 
pagamento -da pensão a qu e se ju.lg.a con: direito·. 

Instruem a petição: e.crtidão dP- casamento das {\.ua.s pes
·12 de setembro de 1916: certidão de nascimento de uma. ·filha 
s(las citadas, ~rn 1882; certidão de fallec.imento· do guarda, ~m 
do casaL em 21 dea.gosto (!e 1899: certidão da Repartição de 
Policia de .ter sido o guarda civil de i • .orasse, Manoel Pinto 
Teixeira Lopes, notneado guarda reserva em 20 de marco · de 
1906 .e de ter :;ido C:iclnido <lo e.<>tado effootívQ em 13 de s~
t.cmbJ'O de iiH6, por ter fallecirlo no dia. anterior, na Brigada 
Policial .em co.nseriuencia de · haver sido. ac'Cidenta-line.nte, fe
r.ido .por bala. no dia H , quan'Clo, . l)a Ófficia -de ar:meiro .da 
corporação. de que era encarregado, dcsencNtvava Hm r évol
Yer -carregado ·com um cartucho; cópia da informação do in-· 
spect.or da Gnarcla ao ChefP- '(]~ .Po) icia. de que. na ordem do 
(!ia 169, 0(' 13 -de setembro de i916, em .Que foi .relatado .o 
aconf.E\cimento, o ins-pector de então Jamenta:·ra a perda do 
antigo f:'. IP.al servidor. v·içtim.ado no e:re,·cicio de suas fun
cçõe~· ele C3!pe1·im.enttuio c co·mpetente ar'm.eíro, officio que 
exercia com extrema d·edicacão, desde o· inicio do corpo. pelo 
c1ner é de parecer incidi:r n caso perfeitamente no art .. 6', § 2~ 
<la lei· n. 2.921~, cl ~ 5 dP. janeiro <ie HH5. 

O arL 6~ citado 6 do s;cguintr- tMl;: }\'a ~·cvisiio rtue fizer 
do 1'C(fltlamen.to da Gum·da. C'i:v il, o GovP-rno fixará. do mod(l 
-preci:;o, o C>,':Lagio da. 2• classe ~ as comiiçõcs tÍC' accesso para 
a pl'imrirn. rsl.abrl!lCendn qnc lHmhum mcmbrn tia corpnrn
~;ão llot_lm·â. Sl'}' rli.~ttal~ido do se1•viço de ~olicin.ur enl.o P','~· 
wia11ienrc dito .JlRJ'a nulm;; encar:J;"os pai'Lictl'lares l)ll o i!;~ 
ciaes e obser'Yando n1nis o~ st>guinte~ dispo.~íti\·os; 
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· S i! ·Aos guarda!\ civir- que ae invalidarem no acto de de
fesa· da m·dem e :>e(nu·ança publica Iica assegurada a -pensão 
corregpon<lenle a um te·rco dos rcspc.ct.ivos vencimentos; 

§- 2.• No caso de perecimento do guarda nas condiçücs 
acim.a. fica assegurada .á ;;ua ·viuva c filhos menores a pen-
são correscpondente á metade de S!:tts vencimentos. · 

O Governo não se uLilizou, em tempo, ela autorização 
constante do artigo acima cotado, revendo o regulamento da 
Guarda Civil e expedindo o respectivo acto, nem era obJ'i
gado a. rever tal regu-lamenLo, por lhe ter indicado ·o Pode!' 
Legislativo modificações q11c seriam a•dopLadas no c:aso sú
n:oote de ser feita revi:>ão. 

~ão tendo sido feita a revisão. não houve oppor tnnidade 
para a incorporação no regulamento dos ;dispositivos éiLados 
dos §§ t• c 2• do citado art. a·; c, nã:o t cndo sido estabele
cida acircumsta.ncia essencial. não teve lo-gar a. accessoria 
della depenclent~, não .~e tornando positiva a crr,ar,ão da <l is
posicão Que constituir·ia mais l.at·cle o ·direito da intcresada. 
Essa. falta de revisão ferin nãn o SP.Il dirr!it..o, mas o seu ni
teresse. 

O Executivo· não teYc assim em que se bascaT para con
Cl'der a pensão que Jhc foi pedida. 

Parece mesmo que a. íntcnçãn rlo Poder LP.gis lativo era 
{]fl quo taes pensõe~ corresem, nãn pelos cofre;.; ·da União. 
mas pelos da Caixa Beneficente da Guarda Civil, tanto (Juc a 
substancia dos dois dispositivos t.ranscriptos vem. qn~si na:; 
mesmas .palavras nos §§ ·J o n .z~ {]o n. IV rlo art. 3• (la ~i 
11. 3.232. de 5 ·de janeiro de HH i , que d: "Fica o Presid ente 
da. Repuhlica anlorizado a cl::u· no,·a nrganir.acão :l f.aixa Be
neficrmte da Guarda Civil. .. ,. 

A' vista dessa anloJ·izar;.ão foi dado rcgulamenlo á Caixa 
pelo dcoz·clo n. 12.572. de 18 ele d e julho de 1917, mas dc:-s~ rl'
gulamenlo. qun ~;;t:í em desacçürdo com a lei n. 3. 23.:!, . não 
constam as pen.~ões da natnrcza da qu r. se Lrata. . 

Gnarda CiYil rle i" cla!i'<Se não tR.m vencim~nto;.; e >:im dia
ria~; a importancia annual dessa;;; diarias é rlc 2 :3í :?$500: a 

• prmsã.o perlida, n não moni.P.pio. ,como consta elo av i ~o do !'ll i
ni~t.nrio, .~crá de ·I :1S6$7!50 annnaes. 

A' visf.a do exposto. não a~i~f.('. 'flireito á r equerente, que 
.!i!Ó pot· cquirtactc poderia ~~>r satisf~ita, si fosse intui lo da Ca
mara renovar a lei n. 2. 92'1. ~sta·belcceudo para a familia. do · 
guarda rr.orto em servi(:.o 11m favor ~mP.lha.nt.c ao dl) mon
ir'pio ri~ fJIIP go~a. o fnnccionali~mn puhlico. A Comm i;:sã() é 
de p!lrl'c~r que seja indeferiria a pel.i,: fi,). 

~nla clns Commissõe.s, 1 O de dezcmhro de 1918. - Golr:iín 
Carvahal, Presidente. - Sampaio Cnrrêa, - Justinianr1 de 
Serpa. - Alber to .Yara.n ltão, Relator. - Balthaza1· Pe1·eira. -
Raul Fernandes. ~ Celso Bayma. ,........ João ~ernetta. 
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E"quip.w·a o~ ~cneim.imtos dos l:J1•etorcs, euradm·es tJ.e '9~, 
de .. t>esid?J.as e de ausentas, proTIWtores publicos e p'f'G'
Ct~:rodores da Republica, na. secção do Distriato FedeM1. 
<tos l!udi.tol'r:s do T1'ibu.71<~l de Contas, e dá mttJ•as prov(. 
den~:uts·. 

(Do Senado) 

() . Congresso ":S acionai dMrcta: 
Art. L" Fiêam equiparl!idos ·os vencim.enLos. 'dos preto~, 

cl.:.s curadores de orphíios, de residuos e de ausentes dos pl'O.-. 
motores publicos e dos procuradores da Republica na se~~ 
G1) Districto Federal, aos auditores do Tribunal de Cont-as. 

Paragrap-ho unico. Os adjunct~ de· .Promotores pereebe"" 
r ão 1:000$ mensalmente. · 

Art. 2.0 Os venciment.os do pt•ocura<lor geral do Distri'"' 
c to Federal serãe · iguaes aos dos desembargadores . 

Art. 3.0 As vantagens concedidas no art. 9", da lei nu,.., 
mer o 3 . 67~. de 7 de janeiro de 19i9, aos escrivães, escre
ventes juramentados, c fieis da Cõrte de Appellacão do Dís-: 
trict.o Federal, são extensivas.aos funciconarios de jgual eatP. ... 
goria das seis varas civeis da justiça local. 

A1't. 4.~ Revogam-se as dis·posições em contrario. 
Senad-o Federal, 27 de dezembro de 1920. - F~·ancis~ 

'Al.varo Buer~.o de Paiva, Presidente. - .Manoel de ACe~ar. 
Gnim,ar>ãef', . 1 ~ S!.'cretario. - Pedro da Cwn.h.a Pedr osa, 2° g>e ... 
eret&io . · 

X. iOO -· Ht20 

.4fJ~·e o e1·edito de ltlsJ7a$, pai'a l>a(Ja·mento de diaria9 aos li~ 
au.:ri/.iares e a ·t!mll. da~t?Jlogrn[lh.a. c((l RtJJ)f"rtirlio de Porf.IJ'S", 
-Frios c Ca11~s. ' 

(Do Scmdo) 

O Con~reaso X acionai decreta: 
:\ r tigo uni co . Fica o Prl=:lsidente cla Republiea autorizado 

a allrir, pelo Minist.erio da Viaoão e Obras Publicas, o credito 
rle 13 :i768, para pagametlto de ..:l iarias ao~ dois auxiliares. 
e a uma dactylographa. C'ncarrf.'!gada da conservação dos ~a-

- l eriaei' sequestrados. nos termos do decreto n. 1.3.5f5, de 22 
d~ marc.o u+' Hll 0: r~wOECRda~; as disposições em contrario. 

Senado F-ederal. li de junho de 1920. - Antonio F'i•tm-
,,:..i;;co dt: .1::ereclo. Vice-Presidente. - .i'llanoel de Alencar Gtti
?n~rãl"s, 1" ·5f'Ct.el.ario. - PP.d't'n dfJ Cunha PPdrn8tJ.. 2• Se
cretario. 
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Coii,-'êdc o soldo Vttaiicío ao Dr. Deocleciano Pires Tei:reiNl.; 
comJ parP-r:er {avora?J!!l da Com.missão d.e. Finaru;a.~ 

Parecer da Commissão de ~[arinha e Guerra ao requeri
mento do Dr. Deoclcseiano Pires Teixeira, solicitando o soldo 
vitalieio a que se refere a. lei n. 1. 587, de 1.1 {!e agosto f.!e 
i9i7. 

Estudando a Commissão de Marinha e Guerar a preten
f;âo do Dr. Deocesciano Pires Teixeira ele se ver incluído nc> 
uumero daquelles servidores ;na campanha do Paraguay. que 
J·ecebem .~oldo vitalicio de accôrdo com a lei n. 1. 687, de 13 
de agosto de :1907, verificou a Commissão cruc, a um seu 
requerimento dirigido ao Minisf,ro da Guera em 28 de ma~o 
de 1912, deu elle o sirr.ples despacho: indeferido. 

Da leitura do requerimento, do despacho ministerial e 
rlos 'documentos que junta a sua p~tição, deprehende-se que 
r• indeferimento ao seu recruerimento ou requerimentO>:. foi 
bcseado na falta de um {locumento que prova- se quo o pe
ticionaria obtivera a <lis'Pensa dos seus servü;os por fol'ta 
maior e inspeccão de saude. O unico documento com que o 
t'e:querente podia provar que a sua rescisão de contracto 
obedecera a motivos de força maior devido ao seu esta-do de 
saude jamais l}Ondc ser encotrado no Archivo do Departa
mento -da Guerra, entretanto .iunta elle outras provas •do que 
-aue,ga, cnm osejam (1) a ordem do dia do Exercito n. 529, 
de 3i de agost.o de f866 em rrne se encontra o seu nome fi
gurando como 2° annista d emedicina. .contractado para 
prestar serviços no Paragnay, (2) mais a certidão do ar
chivo da Cont.abHidade da Guerra em quf) declara constar 
dos seus li'<.Tós o nome de Deoclesciano Pires Teixeira como 
tendo sido contra~tadô como 2" annit>ta de medicina para 
pl"estar serviços na campanha do Paraguay com os venciroen- · 
tos de 2008 mensaes. divididos em 100$ de o:Nlenado -e 1008 
de gratificação (3). ·A ordem do dia do tExereito de n. 543, 
de 13 de. abril de 1867, em que .~e encontra a rr.scisão do ~n 
contracto. · 

( 4) A.t.testado de identidade t>. finalrr.ente (5) a certidão. 
do Thesouro de não ser o requerente pensioni-sta do Estado. 

\ Examina{ia minuoiosamente pe-la ;Comrnissã.o .em seus 
documntos a. pretencão do venerando brasileiro. quP. em 
quadra difficeis marnentos para a Nação, de intranquilidade. 
e de perigar mesmo a integridade d:'-1 nossa Pntria, não por. 
duvida em interromper seus estudos f\ ;partir parn. n campn 
da. luta. á prestar valiosos serviãos. . 

Convida a Co:rr.missão pelo est-udo que fe~, dos seus. tü
reitos, patenteados nos docu.rr..entos que juntou ao seu reque
rimento, oe que, si o attestado ~tt acta de in~>p_~r,!)ão, qu~ lhe 
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falta para provar que a dispensa se deu, por fora de pre
cario ~stado de saude, é incontestavelme-nte um documento 
(le , ·alor comprobatorio. -do motivo que forçou ao abandono 
de sua posição, não são ·menos valiosos e não tem menor im
portancia, os cinco documentos pelo peticionaria ao annexos ao 
.;;eu requerimento, cnlre os quacs estão as duas ordens do 
dia do Excrcitr:J de que constam o .seu contracto c a ,,ua res-
cis~. · 

Basl"!ada no que acaba de expor a Comrriissão de &far·inha 
c Guerra. opina pelo deferimento do seu requerimento rpor 
julgar ser não só u:n: acto de equ"idade, como ainda, de inteira 
jus tira. 

Apresentando .á consideração da Camara dos Deputados 
o seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve: 
~-\rt .. nnico. Fica o Poder Executivo autorjzado a con

ceder ao Dr. Deoclesciano Pire,s Teixeira. o soMo vitalício 
a que se refere a lei n. 1. 687, de 13 de ágosto de 1907"; rc
.Yogadas as disposições em contrario. 

~ala das Commissões, iS (!e agosto de 1919. - SúrreiJ.o 
LeaL, Presidenf.e .. - Marío Hermes, Relator. - Antonio No
gueira. - Dctavio Rocha.- Osorio de Paiva. 

Ouvida a' Comm1ssão ode Marinha e Guerra sobre a pe
ti.c.ão do Dr. Deoclesciano Pires Teixeira, pelo se-u Relator 
Deputa-do Mario Hermes, terminou por um projecto favo:ravel 
aos direitos do mesmo. · 

A Comm'issão de Finanças nada tem a oppor, mormente 
porque o referido projecto está ·em fórma de autoriz.açã{l, 
cabendo ao Poder· Executivo a faculdade· de executar-a e 
portanto. a analyse do c~o e os direitos •do requerente, se-

. po.steriormente algo ·vier á administração ·encontrar cointra o 
peticionario. · 

Sala das Commfssões, 30 'de dezembro de 1920. - Cm·los 
de Campos, Presidente. - Oscar Soares. - Cincinato Braaa. 
- Ramiro B1•aga.- Alberto Maranhão.- L. Correa de Brito. 
- Octavio Rocha.- Souza Castro. - Jo.sino de Araujo, ven-
~~ . 

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

O Sr. Andrade Bezerra pronunciou um discurso que não 
foi fpublicado no Dim·io do Conyr.esso. · 

O Sr. José Augusto - Sr. Presidente. entre os a,..<;;;um
ptos cncnraflos este anno ·com o maior intere-sse pela Co~
rnissão de Instrucção Pu])Jica estão os rcfer(mtes ao ensmo 
profis::;ional, ao regimen univcrsitario e ao ·ensino primaria. 

~ J"e~pAl to de cada um ti·ve opportuoída.de de offerecer
á. co.:~:dl.',ro.ção daquella .Comm,issã.Q pareceres qu~ ÍÇJ;ram ppr, 
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cll <t CJevido.m~Tltc examinado~, mas que, . em Vil'tude de diffi
culdades l'cgunentaf's, não .]')uderam chegar ao plP.n::rrio . 
. Cúlno esta:nv>s nC' fim da actual legislatura, c, modestia 
a . par· I e, acredllo que c:d.es trabalhos podem servh· de subsi
•1H• rmra Q estudo .que a vindoura tiYcr de realizar a r cspeiLo 
~~ tae-:o ~llatel"las, vou l1•l-os da tribuna da Camara, paL'a que 
1Lqu~.:ru rnsertos Cill nossos Annae$. 

Ers os parccet·cs a que alludo: 

ENSH\0 P.HOFISSIONAL 

P.\ll.ECER 

(J)1·ojecto n. Ht7, de '1920) 

· Ao ;;et· discuLida, o anno })assado, na Commissão de Fi
l~anr;a..s da Camara, a questão das seccas do nordeste, o illus
tre D<JJ)U1.ado Sr . Cincinato Braga c:>creYeu desenvolvido e 
briihanlc Yoto em separado, onde, de passagem, se deparam 
largn::; conceitos em relac;ão ,ú. situação economica do. Brasil, 
qu-e, -ao ver daquelle digno represe.nlanlc de S. Paulo, ~ de 
accento nc.l:J. c franca regressão. 

O Sr . Cincinato Braga procurou firma!' as s uas conclu
sv<'s. 'JO. opil1ião de muuos exa:;gcradamente pessimistas, no 
exame dos indíces mais scg.uros c geraes, pelos ·quaes é do 
u~o avaliar do gráo de adeantamento economico de um povo; 
ns ~m~~ reservas .de ouro, a tonelagem de sua producç.ão glo
bal c o \•alo r pecuniario de seu commercio exterior. 

Da;; nossas reservas de ouro o Deputado paulista julga 
mais acertado ·dizer que :não as temos, ·lão riuiculo rc-puL·1 
S. Ex. o algarismo .que as representa, este mesmo mantido 
sómcnte por excepoão c como 1·csuli•mln do esLadn de .guerra. 

l\fl que se refere ao volume da nossa exportação, o que 
o S:·. Cinciaato B:raga. sust.rmta é .que a té a explosão da gr·ande 
guerr-a a nossa süuacão fo i de paralysação, ·quando não de 
dcd:!!~O , melhorando de i!:t15 a HHS, pelo cooLingenLe- im
P"<'•::~ to do mangancr.. artigo ct ~~ baixo valor. de transporto 
difi'i t,: l. c-xpo1·tado, com prcjuizos considcraveis para n Bra
sil. JW:-; fre lcs espcciaes da nossa. Estrada de Ferro Central. 

õ:nmn quer que seja . calculada a exportação por hahi
! :mte. •· Brasil rcYe-la o: sua inferioridade em relação aos de
mais ]JUizes amerkanos. 

:Emquan1.o o Canad<i. em i!H-7_ a 19!8, exportou por ha
)l ibmle S.'J5S!l5R. Cuba 543$365, a Republica Arg-entina 
iJS~7!Hi. o Chil e 266$676. O!'\ Estado~ Unidos 262$720, o Uru
!.'1.Wv 23 l 'ii~4-i-. a Bolívia 37$033 e o PP.rú 82$880, o Brasil cx
iwrtc-n apenas n. ridic.ularia de .S.5$310. 

o Yalor do nosso commercio exterior é outro ponto .. es
tudado no trabalhp do D eputad.o paulista, em face de alga~ . . . 
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;r·ismM, por S. E:ot: . 1nterpret<ldo- de modo a levar a eonelusãe 
a que chega: emquanto augmentam (L. nossa populacão e a 
ngssa divida pubUca, yeri{ica-sc que é de paralysia a situa
~:ao da no.çsa prod'ucçao economica. 

O ,·oto em separado do Sr. Dincinato Braga mereceu em 
plenario, longa e brilhante nnalyse da parte do DepÚtado 
Sampaio Corrêa,. em discurso até hoj e não publicado, mas no 
qual o ~eu :lutor· procurou demonstrar, em face de larga do
cumentacão estatística, serem evidentes e reaes muito em
bo.t:l. modestos e lentos, os progresoss do Brasil' mesmo nos 
dominios da vida economica. · ' 

Não cahe aqui esmiuçar com quem está a razão, s i com 
o Deputado paulista, apavorado ~om o que S. Ex. chama o 
.decliiiio da nossa producoão, si .eom o r0presen"tante do Dis
tr-icto Feàe-ral, màis optímista, mesmo assim assignalando .que 
não· são eorajosps os nossos passos nem celer~s os nossos mo
vimentos. 

Acceite-se o ponto do -vista. do primeiro ou adopLem-se 
~s i<léas do segundo, o que é certo é que ·no terreno eco
nomico e•stamo!> por muito afastados do grão . de progresso e 
adeant.amento que já deveríamos t er attingido. àeante dos 
innumeros recur sos natur aes -de que dispomos ·e das -quali
dades de bondade, intelligeneia e operosidade da gente que 
hab!t.a o sfJlO brasileiro. · 

Largos e ferteís traetos de t erra, a desafiai' o trabalho 
do homem. miner ios os maís variados e valiosos. innumeras 
I..JUedas d':Ígua, madeir as de todas as · etSpedes, pastagens as 
mais r icás e varias, r iquezas s em cont a emfim, <!ando-nos a.c; 
·melhores -posib'ilidades pa agricultura, na industri'a.. na pc
'cuaria, em todos os ramos da humana actividarle -productora. 
tudo isso !;e depara no Brasil, em quantidade e qualidade que 
se nãc definem facilmente . 

Por -outro lado, não se eonhece bondade mais caracte~ 
r istica, ínte11igenei a mais Yivaz, a ct h:idade ,do 'homem bra
sileiro . 

Nestas coooições, e deante de tãu favoraveis factores 
co:mücos e biologicos, de estl'anha·.c seria o nosso atraz!' ou: 
si qui7.P-rem. o nosso modesto avanco ·na ordem economtca. SI 
para explicai-os não tiv essemos -certas condições s ociaes que 
nos teem 'faltado na. determinação dos factos que úntendem 
com o desenvolvimento à a nossa produ<!ção: 

Ent re taes cumpre pôr na primeira linha as que se :re
ferem á apparelhagem <lc que o .homem precisa estar ar
mado para pe1der utilizar os r ecursos que a :natureza. lhe of
ferece c as que se ligam dit'ectamente á s qualid_ades -socía~s 
que o individuo tem de apresentar para que .ftque em Sl
tuacão de. actual' com efficiencia, e em ha.rmoma com os re-
clamos da dviliza11ão contemporanea. . . . 

As~im. e no Brasil , pa!a !l obra maiS ~ue todas madJ!"vel 
de intensificaoiio de sua. v 1tahdade economtca, cumpre cu1dar. 
:systematica e intc11igentemente do problema elo transporte, 
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do problema do Cl'cdito, do IH'Oblcma immigraf.orio. do JW<•
:Oiema de saneamento e, s-obretudo, do problema educativo. 

São questões vitae~ tlU precisam .ser encaradas e resol
.vidas Jã e já, llara· que 0 brasileiro possa galhardamente 
!trl.ostrar o conceito dos outros l)Ovos, c 11es"'a hora de espam
toso e febril desenvnlvime>nto •eoouomico QUtc é di,gno da 
terra que habita e que elle póde c deve :faze1· pros:pera e feliz. 

. Para essa patriotiea. finalidade. meosxuo :;em sahir do tel'
seuo estrictamente economico, a questão do eilsino publieo 
te1n .que vir antes· de qualquer outra. 

Não é que eu defenda aqui a fals.- id~a de •que. instruída 
:!ll população, tel-a-iamos do. mesmo pa.sstl, c por ·~ó vir-tuck 
da instruocão, tornado rica·~ venturosa. 

Mas ó que não ó possível, neste instanf.e de ~rabalho, 
.Ot'ientado pelo saber, de industria dependente dil'cctamentl;l 
-das conquistas da. seiencia, co.nseguir producção e ri.quela 
sem braços dirigidos pelo cerebro, sem opel.·arios e art.istm; 
guiados p~la inteUigencia esclarecida e preparada. 

Ha no famoso livro de Guidl) Della Valle, Lr! L,•uui â.!'l 
Lavoro Mcnto.le, muitas pa.gina;; ue~tiuadas <~ mosti'·al' a <le
pendencia em que se encontra a vida economica em l'ela1)ão 
á :vida escolar, em uma .Uas quaes o illu~t.re publioisla ita-

- iiano :;alionta: b~ e pe-,• se l(l, scuolc! non ha nn -cu.l.o·re eco
nomico propriame~~te detto: 1na: li; fw i'IIvecf• in t~h' 1Jlr!ditJt~L 
.~ ·indireta. Se la .'IC't60la nbll ptui p•·opo,·s·i rl.it•et.tn.Hr,•:nte la. 
~'l:N:d~r.z·ionc, (J~SSa constit~tisee perá u'u.tile, r~'ffico.ciss·íma ell in~ 
clV!pensa.fJil~~ p't'epo:t·a::;-ion~ al[.a proclu:iio'fl.e stess<l.. 

L 'istrnzione 1/H.I.teriale e [.' t:duca::;;:;f•;ne to~"'nole permdtn 
11a. di '!n:iglior<rre e di intensificm·e lo, Jll'url·u::;irmr:. <: t.launo 
!f'lái'Uii (direttamente aU'indbddu.a ü;fl•uito cd indil'ettam.ent"' 
Ial.o S1:atp ch.e 1>a.,.tecipa ·in ·misu;·a eleVtttisstm(r. n.d m.igliom-
1·'1e~!i'ú econom.i.co dá sui siMoU m.ernbri) ·il ~noda de potl!'re 
o(J:ccresce-re i prop~·ii pro·venti. 

If. S1J.pplemf!ntc 1li poga clte J.nHí _pe1·ceúú·e un ope1·aio iw
telligente, a1Jile, ed i,qtruito i•ispetto aU'opcra.io ian-orm1t.• 
aV'íJ1l'l'e la diff.:n·ema di st·lpetulio tradue imp7·i.e!)ati à-i orarli~ 
iJu;·c.cratici diffe·renLi per eui si. r.s0a di-verso. prepa~o.ziotne, 
ih<Fc;··,o,~ cuUttr11 e d'i~e(Jtwl-i titoli cU an1;rrdssione, ·ra-ppresert
tant• /(1. quota di amm.orta71tcnl.o c di 9:n.teressi compo8ti del. 
C.flpita(.e S1lppT,emerdarr.: i:mJI'!.~tlto d'IJ:rar1ft~ ali. rl'n'lli rir 8t:li·Ofl-l 

S~?H!I iore. 
La Scu,}la dmlltlf.r.: non é vm it.4..zienrla ch.c 1)rod.uea dü·et

l.•:•!'l.~nü: la ·ril':chezza ·ma uv1~ a:ien.da d()t)e invcce s·i. somitris
. (l·o.t; . .-, l me;;:i pe prod1U'I'~ ~rt. accrescerr. lo. ricchezzrr. ,qtcsgo.:i 

O gran1le r~ducador americano, Horacio Mann, teve tam
lHnú ê~ intuição da importancia economica de escola. quando 
a~c1ar110u: 4:.\mf'!ricanos. se Yos informassem da descober.ta. 
·~e: 1.:mu. mina de carY1i.o, capar. de dar iO % de :r~n-d~S: vós 
a ella accorrieis pre~""1.l!'Osos; nãp obsta.n..te, 'ha md1v18tr6s 
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9-ue deixais cr~sccr ~gnora.ntes, quando dellcs poderieh; tirai• 
'lU 'i(J a 50 % ou ma1s. 

Vós vos occupaes continuamenle de .machina:s ·e capitacs·, 
n:as a J.?rirpeira das macbinas é 0 homem, o primeiro -dos ca
Pliae;;; e o homem e YÓS o e.5queceisJ.;r> 

O l}!ojecto n. :I.G7 do corrente axi'no, da autoria dos hon
l'!ldos JJ~:putaL!os Srs. Camillo Pratcs fJ Ephigenio de Salle:!l, 
f1lia-se a es~a boa orientação c procura, oom o desenvolvi
mento do ensino pl:'imario e profissional,. concorrer para o 
alevantamcnto e mclborja das condjções economicas do nosso 
p<:.iz. 

· S~o as duas l'accs principaes do problema escolar, para 
c~a sr.lt;ç:io cumpre que se congreguem todas as energias so
CJaes. eT•Lre cllas, e principalnlente, 'o poder publico federal, 
<k' rr.l'ilrsos mais amplos c de mais natural accão coord~ma
dura.. 
. No que se refere particu~armcnle á. iJl'sLruccão p1·imaria, 

H. esta Cnmmissão, -sendo t·elator quem estas linhas escreve, 
snhmr;1tcu ·:1 congidel'ação da Camara, poucos annos faz, um 
11r0j~cL<• de: lei em qne o a;;sumpto foi posto com certa lar-

. gue7.a, r.ro.ir.cto que foi prr.ccclido de uma longa exposicão, 
. onde se accentuava a competencia àa União .para intervir, 
mn wJiaboração com os Estados e municipios, na dissemi
nação d0 ensino popular, éondü;ão basica de vigencia do re-: 
gimen ôemocratieo, ·de incmnprehensivcl e:x:istencia nos pai..: 
z~s ,:lt':minados pela ignorancia. pelo analphabelismo, 

A materia é. retomada agora pelo projecLo ·n. 1 í7, 'IlO 
tJual .se estabelece que o GoYerno da União entrar,<i em ac\ 
o(·rdv com os dos Estados para o fim de orear no territorio 
c.le cada um tantas escolas de ensino profissional e primaria, 
qu$ntC1s forem os grupos de 500.000 habitantes. . 

~·ê-!3e desde logo .que, na parte referente ao ensino· pti
rnario, os antorcs tocaram timidamente e a passo. incerto, 
limita.nd<:~ a inte·l.'vencão do poder fede:ral a :fundação de ~s
colas que não devem ex~;eder de GO. se calcularmos com opti
mi,:mo a população actual do Brasil em 30 milhões de indi
'V!fi:.w;.o. 

l!i' {:ue a idéa ma.ter do pro.jecto é o ensino profissional, 
D~~eceudo que a instrl}CÇão primaria. entra apena§ como au
~Hlar (!as escolaR' proflss10naes, que t1Verem de ser fundadas, 

·as qtlac-s reclamam populaç.ão escolar com a~ noções elernen
tare5- indi:men;;aveis á melhor comprehensão dos conhecim~
tos .que <leve procurar na sua preparação para a vida prat~<:a.. 
• 7ú;n estando. pois c ao que parece ao .Relator, o ensmo 
])]'imario entre .as icléàs capitaes que animam_ o projecto. 'nªo 
lJH~ a•-:;Jste. atqm ü de\"e[' de tratar .dcscnvolvldamente de t.ao 
imporlantc materia~ a respeito d:_~. qual den.tr~ em breve ~fl 
orre:r~e(·t'Ú oprortumdade c'le rcpct1r á. Commtssao o ~eu pont.o 
de , !sta j.á conhecido. aliás. accresCldo de suggestoes novas 
que r~.stúdos recentes lhe d.espertar3:m. 

. . ·Limita-se por <lra, e a pmpos1to deste projecto, a ap~ 

·"""'· 
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plaudir a idéa de ajuntar a cada escola 'Profissional clcmcn
ta!." uma de i~rucção primaria, em .que os alumnos recebam 
as ~rm1eiras lettras indispensaveis á: ulterior formação pro
tl:!ssior.a!. 

· A~!iim, o assumpto a ser aqui mai~ detidamente exami
nado ~ o da instrucção profissional. 

E' esta que os autol'eS do projecto n. H7 <lo corrent.e 
anno, dasejam vêr diffundida, no paiz 'Pelo Governo da Vnião, 
,meddi,ante accõrD.o com os dos Estado~. 

l\'ão é licito recusar applausos a este alto proposito. 
Na hora hístorica que estamos vivendo é de capital im

portancia o problema da produeção. 
A formidavol concurrencia C'ntre as· nações está ·collocada 

principalmente no ponto Õ\3 vista da i.'iqueza. 
As proprias guerras não são outra cousa sínão o fruto 

d:e competições no terreno economico ·c com!ncreial . 
. Produzir, produzir bem, produzir muito, eis a finalidade 

politica de todos os povos bem avisados da tC'rra, eis a prc
occupacão constante, de todos os dias, de todas as hora~. das 
nações .que. querem <lesenvolvcr· e prosperar. 
' E para que isso se torne possível, o primeiro pa,:;so. a 
providencia inicial é a educação do homem. é a preparação 
profisisonal em harmonia com as necessidades economicas a 
que elle tem D.e attender na sua actividade pratica. 

E' .que a industria em qualquer , das suas faces, agrícola, 
commercial, fabril, vive hojl!' na dependencia directa e im
mediata do saber; é a sciencia .qu:J a governa. E o o:perario 
ignorante, sem a preparacão •que o habilite a produzir bem 
e muito, 'é um ser de capaci<iade reduzida, é um fraco, é 
quasi um não valor, conde.mnado ao fracasso certo c inevi
ltavel na concurrencía com o trabalha-dor intclligentc c in-
struido. · 

A força economica. ·das nações tem, po1s, que ser pro
curada antes de tudo na educacão profissional. 

E' o .que art'firmam todos os estudiosos {}{)ssas questões. 
·de um dos quaes, e dos mais autorizados, o Senador Jranccz 
~\stier, no seu excellente relatorio de i916, sobre o ensino te
chnioo industrial e commercial, é opportuno citar as pala
v'l'as seguintes: <~:L'ensignement technique reste contredit, le 
moyen Je plu,s universeHement employé po·ur l'ava-ntage sur 
sés concurrents. Une nation est d'autant mieux commercial
ment e industriallement qu:'elle compte un plus grande no
mire d' ingenieurs, de ban:quiers, de chefs• d.'atelie:rs .d'ou
vriers, de transvailleurs de tous ordres instruits de leur 
metier~. . 

.Seria interessante expôr nas suas minueias como as na
ções mais avnncadas do globo organizaram o seu ensino pro
fissional, alicerce sobre o q_ual firmaram a construccão do 
seu appare1bamento · economJco. 

A organização allemã, por 
grande guerra revel ou do modo 

C .. - Vol. XVI. 

exemplo, cuja efficíeMia a 
o mais cabal. mMtra á evi-

33 
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1lcncin a int.elligencia com que foi claboradà através uma 
lenta. evolução historica, no pensamento constante .de forta
l~cct· a economia e a riqueza germanicas, não se dcscurando 
um scí a~pecto da educação inc:Jispensavet a todos os que teem 
de collaborar na obra. da producç.ão. desde o simples operaria 
até o elemento ·di.dreoctor das grandes cmprr.zas. . 

As suas universidades industriacs. visando a formacão 
dn elemento apto 6. dircccão dos g-randes estabelecimentos, :á. 
applicacão dos mcthodos scientificos c a de;;coberta dos novos 
processos, as suas escolas média;; t.echnicu.s, preparando os n.d
ministr:~.çlores das grandes c médias indusirias ; as suas es
colas elementares techniea.c;. destinadas aos contra.-mcstt·es c 
aos p-atrões das pequenas· 1ndustrias, a:s suas escol a., <!c apcr
fei<;aamento profisisonal, tendo por 'fim fornecer ao elemento 
trabalhador, aos futuros operarios, o conhecimento que llies 
é. neces~ario, as suas escolas commer·ciaes, as suas escolas 
agricolas, todo esse. complexoO a'Pvar-clhamcnto de educação 
dhonomica a Allemanha cu idou_ de formar aos poucos, com 
methodo, conseguindo por isso uma sitnaçãD de riqueza e 
forca~ que sómoote a colli~acão de qnasi todas as outras na
ções do globo pôde, em peleJa formidàvel, abalar ou abater . 

l\hls tão perfeita é a educação profissi<Jnal de cada um 
dos filhos da Al1emanha. que tuclo leva a crer. mesmo ven
cida e de movimentQs tolhidos pelo tratado de Vcrsailles, não 
Ül.!'dará muito a hora em que a sua producção voltará ·á. con
cunencia mnndial, operand.o-sr> então lo 5eu. renalscimen.to 
economico em todas as su.as multiplas c Yat·iada.s faces. . 

·Da influencia .que o ensino profis,;ionat e~f-ú. cxerc.rndo 
parn. avolumar e aperfeiçoar a pToducç.ão, nos Estados Uni
dos. não é preci~D fallar, pois- tod·os sabem que mesmo os 
mn.i$; adeantados paízes europeus, veem mandando · desde 
muito as suas missões escolares .aprender nas escolas nor te
americanas os . novos inethodos e processos nellas adoptados, 
com o exito de que é eloquente attestado o extraordinario 
rendimento do trabalho dos que nellas são protJissionalmente 
habmtad()s. 

Em uma palavra. não' ha povo culto e progressista que 
de5conheca hoje a depende:acia em que a ~~oduccão eoo-
nomioa ~tá em relação ao em;ino proffi:sionaL 

Todos se-ntem que mesmo os paizes de fartos recursos na
turaes, de sólo rico, precisam da escola para oriental-os no 
aproveitamento e utilização ·da dqueza. · 

Dahi a importancia crescente do ensino profis~io;nat no 
meio· dos muitos outros aspectns da vida educativa, os quaes 
todos· recebem já -agora o -seu infiuxo. 

O proprio ensino prirnario. nas organizar;ões mais mo
dernas ·e avancadas. accusa tendencias accentuadamente nre• 
fissioo-aes · (8em perder, entretanto. o seu OOJ"acter de r>sboço_ 
de cultura geral). como testemunha .a ultima e excellente re
forma de en5in<l PQ:pular da Be1g1ca,' de feição nitidamentê 
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econnmica. visando. dc::ric a;; p r·i mciras noções que a cr~auça 
~em r!n bu;;e::.,· na escola, ilnb il ital-a pal'a o papel futuro e 
mgente de forca productora, tlc eleme-nto gel'adol' de. r•i
quezas. 

Ha. poi~ . devemos reconhecei-o uniformidade na oríen- · 
~ação P:t:Csentc das nacGes que, todas, proclamam a decisiva 
mfl~encJa na determinação da riqu eza e do bem estar eco
nomtco. 

Por i:>so, as escolas tecbnicas são todo~ os dias augmen
tadas, e accrescidas das conquis tas da ;:ciencia moderna: c 
as elites sociaes vão nellas procurar a edueação de que pre
cisam par a viver a vida do presente, toda ella uma cons tante 
e formida\·el batalha economica. em que os vencedores tem 
que ser fatalmente os melhores ·apparelhados. os mais aptos. 
ou mais solidamente preparados. · · 

4) Brasil viveu até pouco mais de 30- annos atraz sob o 
regimen do t.rabalhador escravizado. 

Por isso, principalmente, o t r abalho material se afigurou 
por muito tempo, ás nosgas classe3 dirigentes como cousa in
!a.mante, nada compativcl com a situação. social dos nascidos 
das familias bem collocttda.s e detentoras das terras, os quaes 
iam para a~ profissões l iberaes. para o direito e pai'a a me
dicina. ou para n funccionalismo publico, vivenddo paras ita
riamente do minguMio fructo do trabalho senil . 

Assim . até 1888 a mental idacie dos nossos dirigentes iá.
mais se voltou para as questões da educação para o trabalho. 
Escrevendo. em 1.887. sobr e o Ensino. Technico no Brasil . 
Tarquinio iie Souza Filho d-izia: «As poucas instituições que 
sobro n&s existem e que se podem consi·rlerar como pertencen- · 
tes no ensino technico são apenas o resultado de tentativas 
patriot.icas. profundamente humanitarias, de esforços isola
dos, porém, insufficientes, que carecem, para produzir todo!< 
os scur; resultados, de um centro de apoio. de uma certa 
unidade de pensamento. de um espirito methbdico -de orga
nizaç.ão, que até hoje lhes tem faltado. Si a inici.ati'va parti
cular. por uma feliz excepç,ão. tot1;1oU a vanguaràa e tem pt'o
duzido alguma cousa de aprovcitavel. o Estado tem sido de 
uma incuria e de uma inercia inqualificaveis. 

Paiz novo. opulento, de recursos naturaes, cheio rJe ri..:· 
qu ezas inexplóradas. ao Brasil est.á naturalmente reservado 
um Jogar saliente na c-ommunhão dos povos cultos. 

Com Yastissimas proporções para ser um paiz commer
cial. industrial e · a:;ricola; um povo capaz de grande expan
si.bilMade na vida do t r abalho em todas as suas v ariadas ma
nifestações, com elementos nara tornar-se u:--,a nacão pros
pera e fnrt.3. tem cst.eríl i7.ad0 sua::; forç11:5 r:·:la. inactividade, 
eliminando grandes r-ecursos d<l que pndta • .I,:por. enfC'ltdan
do-se complet~mente a nutras paizes, sob o ponto de vista 
economico. . . 

O meio QUe se offerece. como um dos mais prov~ttosos 
para conseguirmo::; a nossa indcpendencia cconomica, a orga-
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nizacão do ensino industrial, tem sido até hoje abandonado, 
e um grande numero de vocações -e actividade, que seriam me
lhor aproveitados na vida do trabalho, ficam assim inertes 
ou são desviados ·do seu verdadeiro objeetivo . , 

· A tendencia irresistivel que leva a mocidade para as pro
fissões officiaes, que podem, ainda -no mais 'obscuro emprego 
publico, eonceder a ·quem as exerce, uma J)arcella minima de 
poder, o preconceito exclusivista. que arreda das carreiras la
boriosas os nossos concidadãos, para attrahil-o-s na engrenagem 
estreita. -e acanhada. do funccionalismo,· para. sacrificai-os ao 
oeus Moloch da burocracia, diminuiria de certo, se não ·des
apparecesse de todo, se ti:vessemos, a par das instituições de 
~nsino classico, da instrucção secundaria e superior, escolas 
e institutos ~mde se ministrasse o ensino· technico e J)rofis
:>ional. 

Ha uma desproporção ·enotme entre a- parte da popula
~ão que se ~onsagra ás carreiras publicas c a que se dedica 
á vida do trabalho e isto porque não temos instituieões colla
teraes,. que ·satisfaçam as necessi{lades intellectuaes daquelles 
que não se propõem.a ser -medicas, bachareis ou engenheiros. 

A falta de escol~s que preparem para as outras· profis
sões tem concorrido para desprestigiai-as, incutindo no animo 
da população funestos prejuízos quanto a sua nobreza e ele
vação. Sob a desgraçada i'rtfluencia. desta deploravel tenden
cia, fomentada pela centralização e por outros vícios de que 
se resente o nosso organism.o social, ·o sentimento do trabalho 
util, J)essoal, vae-se ~xtinguindo, e a grande .maioria dos nos
sos concidadãos J)refere ·á vida glõriosa e pr odudiva do tra
balho a 00. lucta á ·vida pratica do parasitismo burocratico . 

A nossa principal necessidade em materia de ensino pu
hHoo, diremos, synthetizando todo o nosso pen&>.ment.o em 
·uma f6rmu·la incisiva - menos bachareis c mais industrW.es, 
menos ensino Cla.$Sico e litteru:rio e mais en'sino technico e 
scientifico . . 

Com o .advento do novo regimen J)olitico, inaugurado em 
. 1889. nem p.or isso, e desde logo, mudou. o ponto de vista das 
:nossil.6 í<~rças dirigentes n acorriprehensão da impo11tancia e · 
alcance do ensino profisisonal. 

Ao .contrario, por muitos annos ainda a questão p-erma
neceu abandonada, contentando-se ós l-egisladores pat.r ios com 
as continuadas remodelações do ensino secundaria e ~uperior, 
certos de que assim é ·que melhor estavam servindo á causa 
do nosso desenvolvimento social e politico . 

Do progresso economico ninguem cuidava, nem mesmo 
possui3mos um ministerio autonorrio~ .. destinado -a velar pelos 
problemas agrícolas, eommerciaes ou industriaes. 

Entretanto, já por toda a parte -do mundo civilizad~ a 
preoccupacão constante era <l augmento da riqueza. publica., 
através uma obra intelligente e systematica de educação pro
ifíssional., ... · . . 
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Na propria America Latina, .ainda tão atrazada em as
sumptos ·educativos, a Argentina e o Uruguay comecavam a 
preoccupar-se com o problema e a organizar a sua :politica 
de educação economica. · 

No primeiro desses d<lis paizes, ha 50 annos atraz, Al
berdi escrevia, com justeza: 

flPor rico que un territOrio sea, t!l pu.eblo que lo habi·c~ 
será nobre si no sabe sacar de s~t seno ~a riqueza que contiene 
en (Jermen 1JOr la ob1·a (le stt t1·abajo intelligente y energtico 11 

Ensefíar a! pueblo a crear· la riqueza es enseiiarle a se?'l 
fuerte 11 librP--. La 1··iqueza es pode1• y tibertad, y el autor d(f 
su riqueza es un m ismo-•. 

En esa ence1íanza consiste la parte prinâpal de su edu
cacion por el p1·esente. Esa es la educacion que el pueblo d.e 
Sud America necessita.~ 

Era assim .que fallavam ha meio seculo as figuras re
presentativas da Ar-S'entina e nã(} era outra a. linguagem dos 
estadistas uruguayos. 

Por torta a :parte, e -cada vez mais accentuadamente, a 
preoecu'pação do desenvolvimento do ensino profissional en
trou a dominar os espíritos e passou para o terreno das rea
lizações concretas. 

E-scolas agrícolas, industriaes ou commerciacs, ensino 
economico, em todos os seus gr.áos, desde o destinado ao sim
ples operaria até o que visa a formaçãu dos chefes e directo
res das maiores cmprezas, toda essa vasta apparelhagem es
col.ar c-omecou a se-r montada e aperfeiçoada em toda a pa-r~e, 
pela acoão do poder publico, como pela iniciativa privada. 

Impossh-el seria, :goís, .que quando essa é a irresistivel 
corrente universal, -sómente nós ficassemos 'á. margem, braços 
cruzados, assistindo impassíveis ao vertiginoso progresS() dO$ 
outros. . 

E assim de alguns annos a esta parte comecamos a dar os 
primeiros -passos no bom e salutar caminho. 

Crean.o D ~Iinisterio da. Agricultura, Indust.ria e •Com
mercio, na presi.dencia interina do Sr. Nilo 'P·ecanha, para 
logo foram installadas em quasi todos os Estados agricola-s 
de aprendizes artífices, ·que tão aprecili.veis resultados vão re
v'elando, do mesmo passo que as instituições de ensino .agri
cola surgem em varios ponto's do !Birasil, ora pela iniciativa. 
privada. ora pela acção do poder publico local, ora mesmo pela 
actmo directa do Go-verno Federal, como a Escola Superior de 
:Agricultura. 

Ao mesmo tempo (poucas antes mesmo), apparecem as 
escola-s de commercio; os cursos de dchimka. industrial, as es
;[ações experiroentaes e cam-pos ·de demonstracão, os . Pati'o
natos. agrícolas, e essa bella obra de e:;:tensão cducatrva te
chnica e profiss.ional que, no Rio Grande do Sul, está sendo 
~evada. a cab.o, -spb a:s melhOr~Kõ e mai_s patrioticas inspirações, · 
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e em obediencia a um plano systematico e intelligentemente 
elaboradú: 

Cumpre não esquecer a Escola Domestica do Natal e· ou
tros _ínstí~utos de educação profisisonal ,feminina, que a nossá 
presrdencla vae aos poucos fundando para acautelar 0 futuro 
da mulher brasileira . 
· Alguma cousa, pois, no dominio (}o ensino profissiolllal 
tem sido tentado, de algum tempo a esta varte, em nosso 
~~- . . 

A lei recente, em virtude da •qual os nossôs melhores 
aluronos das escolas profis-sionaes são mandados para os paizes 
mais adeantados aperfeiçoar estudos, está destinada no con
ceit odo Relator, ·a produzir os mais beneficos e fecundos re-' 
Sl.lltados no sentido . do nosso progresso econonli'co, e votos 
devem ser formulados para que oada anno seja accrescida a 
;v-erba orçamentaria ao custeio de tal serviço reservada. per
mittindo-se as-sim crescermos o ·numero· dos que devemos 
mandar para os oep.t.ros <mitos aprimorar c-Onhecimento~, de 
q:u.e tanto carecemos . · 

Alguma causa, cabe repetir. está sendo feito no Brasil no 
ser.tir'fo da di~seroinação do ensino technico, mas muíto, mui
tissimo mais cabe _fazer. 

A obra até agora realizada é vaoillante, tímida, parca e 
não obedece como convém a um vasto plano de conjuncto, 
sc1ente e conscientemeJ;l.te deliberado, em vista de. fins deter
minados ~ precisos. 
· Somos u mpaiz .que deve andar por 30. milhões de habi
tántes. '{lOl*lUimos fartos recursos naturaes. que temos o dever 
d~ utilizar pelos processos que o saber aconselha. para que 
não se venha mais -suspeitar, co.mo .iá :aconteceu, de nrt0 >:~r
mos merecedores da terra que possuímos. A nossa pnpulaçãtJ 
é intelligente e laboriosa e s6 lhe falk"l. instruccão para que 
possa !fazer no Brasíl a grande obra de progresso <le que é 
elle susceptiveL . 

Por falta dessa instruccão é que- nos temos encontr::tdo 
v~ncidos muitas vezes, no dominio economico. e no aprnve_t
tamento de riquezas ~ utilidades. cujas vantagens naturaes 
eram e são incontestavelemcnt.e nossas. 
. Por -falta .dessa instmccão é aue dn ponto rk Yisl.n dn nrn
duccão nos encontramos ·naquella ~ituacão de inferioridade 
denunciada insophismavelmente. nos algarismos t.ranscript.os 
no trabalho do Sr·. Cincinato Brnga. referido na -pagina inicial 
desse parecer. 
, O remedio -para tal sit.ual)ão está, pois. em nossas mãos! 
é .acceitar a lição universal. e tratar de di&lõeminar p or toc1os 
os· nréios. nela accão coordenada <le todas as foq~as sociaes. 
pelos -poderes publicas federaes, e~taduaP.s nu munici"paes. 
pela iniciativa privada. o ensino profis~ional dr> torlns os gráns 
ilgricola. industrial ou comme't'Cial. 

S6!ll~~te assim t(:!remos hapilitado o homem brasileiro a 
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aprovei tar convenientemente os innumcros rceur.sos naturae:; 
de -que_ dispomos, c a preparar, no Brasil, uma obra. perma
.nente oe progresso e bem est.ar. 

O projecto n. 14i do corrente anno obedece a esse alt:l 
p~hsamento e por isso é de parecer o relator que a Com
missão de Instruc(:.ão Publica lhe não recuse os applausos que 
merece, _d~ndo-l_he,_ porém, o seguínte substitutivo, em que 
as suas 1dea~ prmc1paes são acecitas com modi!'icaçõe\ qul' ao 
h elator se afig·ur·am convenient~s ao inter·esse do problcnw. 
qu i! se procura resolver. 

SUDSTITUTl\'0 

Art .• i." O Govtl.'llO Fcd~t-al entt·ará <>-ni accürdo eom os 
dos E:::;taclo:.s para o fim de crear- em cada um <lelles, nos pon
tos que for.ctn reputados convenif>n~es, tant-as escolas profis

. sionaeE (agrícolas, industr iaes ou con1meréiaes), quantas se-
Jam necessaria;s ao st~u desenvolvimento ecoonmico. 

Art. 2.• Ao Governo Federal caberá a direcção das esco
ias, bem como todos os onus com a sua rr.a.nutenc.ão, inclusive · 
o pag-amento .d0 p-essoal -administrativo c docente. este csc:o
llüdo ele prefarcncia entl'e os alumnos de cursôs trchnicn.;; 
laureados qu~. em vi:rtudé ele lei federal, tiverem aperfei(\Oado 
eslndos err. paize.s estrangeiros. 

Art. 3.• Aos Governos ·dos Estados, incumbirá forn·~cPr 
os predios. tewenos e material inclispensaveis á in·stallaçüo e 
funccionamento <las Escolas. 

Art . !t.• Anncxa a cada escola profissional elementar cl<>s
tinada ao aprendizado de operarias, funccionará nrr.a esr.ola 
de instruccão pr·imaria. mantida pe-lo Goyerno Federal nai5 
l'nesmas condiçõe-s da Escola Profissional. . 

Art. 5.• As escolas proflssionaes, ·e1·eadas en; face de~tn 
rei. as quaes podt'lrão ser de qualquer grão, deverão :-tttPnrler, 
nos s e\lS programmas, plàno~ de ensino c fins ás · condir,õe:;, 
j_)r.cn liaros á natureza da producção e ao genero de trabalho 
p redominante. na reg-ião em que forerr.- installadas. 

Art. 6.• O Governo FedP.ral subvencionará, .mediante pa
l~·ccer do Minist.erio rJ.a A~ricultura, Industria e Cornrr.-eréio. :'.:" 
e~colas profissionaes mantidas pP-1a iniciativa priv'l!<la. uma 
Yez dr:nnorrstradas u uWidade e efficiencia do· ensino por eHa 
ministrado. . 

Art.. 7.• A prosente lei será. resulamentaáa dentro do 
prazo de 90 dias, a cont.ar da data de sua publi.c~.ão. 

ArL s.n Fica dN;clc .iá aberto o credito de mil contos ele 
réis para a install-a(}ão das I-rimei~as · esco-las profission::ws 
creadas pelo r-egrm~n de.:,ta lei, credi to a cujo augrr;ento pro
gres'sivo os orÇ-amentos fu t.uros deverão attender. 
~ Art. 9.~ Revogam-se as disposições em contr-ario. 

Sala ·das Con,missões. F>m de novlm\bro de 1920. - losé 
A ?tgusto," Relator , 
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PARECER DO DEPUTADO .TOSE' AUGUSTO 

I ~ O Estado e a questão Unive-rsitaria 

Entre os mais modernos ·e autorizados escriptores de di
reito publico e- administrativo não se discute mais, nesta hora. 
a questão que tanto dividiu as opiniões e alimentou os deba
tes, a de saber se ao Estado cabe interferir no que entende 
com as necessidades culturaes da sociedades. ou se ao con
tral'io, o domínio da publica instrucção bc deve ser de todo 
vedado. · -

Hoje é ponto assente e pacifico que, se cuidar da educa
rão geral não é funcção essen~ial e necessaria á .vida do or
ganismo politico, entre as faces principaes do que se chama 
3 actividade social do Estado, está, ao melhor dos títulos, o 
velar pelo aperfei~oamento espiritual dos que formam os 
aggregados humanos, condição primordial do progresso colle-
~tivo que ao p_oder publico cabe assegurar. -

Toda a controversia. nesse terreno, circumscreva-se hoje 
p.o modo de interferenciA. da autoridade publi-ca e á. grada
Ção, aos limites que e_lla deve ter, sustentado uns que a in
gerencia deve ser d'irecta, assumindo o Estado a funcção do
cente, querendo o-utros que a sua acção seja mediata, auxiliar, 
~ubsi<liaria, propagand~ uns tantos que o Estado chame a SI 
todo o serviço da instruccão publica, excluida a ímmiscui~.ão 
,z~ iniciativa particular, defendendo outrôs tantos a actuação 
t:!ti poder '(l'uolico limitada a determinadQs aspectos do ensino, 
e:)m a co1labora.ç.ão das demais forças sociaes. 

'No meio de todas essas divergencias, ·uma só cousa é pos
;;ivel affirmar coro precisão: é que só mente as condições his
toricas e. soeiaes podem dar o criterio seguro -'Para saber até 
onde d'eve ir a acção do Esta.d'o, dféntro de que limites ella tem 
que esbarrar. 

Nbs povos. de formação commun'itaria, habituados a tudo 
~sperar da. acção dos go\•ernos. claro está que as funcções cul
t uraes <lo Estado tem que s~ distender mu.ito mais do que nas 
nações de rt,radic-ão r>artic.nlarista, em que a iniCiativa pr i
vada. e o e;:pitrito -de associação constituem forças actuantes 
e t;onst.antes com que é possível contar _para a. obra do de~C>ll
volvimento. f:spiritual. 

· Não occulta.roos ·as nol'-::>as synipSJthias doutrinarias peola 
escola entregue ac!' l)roprios cuidados da iniciativa indivi-
dual. · · · · 

Cremos que. onde as forças privadas tomam a si' a ta
refa da educacão commum, a obra escolar resulta mais effi-
ciente e perfeita. . 

Mas somos forçad·o·s oa reconhecer, em face das reahda
des naeionaes; que; no Brasil,. mesmo agor.a, não é possivel 
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espc~ae de um cspiril.o de iniciativa que ainda não surgiu a 
mrssao dr~ preparar a~ gerações ·novas pa.ra a vi{la do prt:
sente, chei~. ele r:cccs~idades as mais complexas, -reclamando 
dos que a .vee.m de v1ver um preparo cada vez mais solido. 

. ~or isso, ú Estado no Brasil teu: que supprir as defi
Clenc;a·s da inie.iativa particu'!ar e cuidar assídua e diligen
temente da cullu.ra gerai, em todos os seus giráos, em todos 
os seus aspectos. 

Antes d~ 't,udo, deve (~ifl'undir e disseminar ~ Í"<'1>:·ucçfio 
p_rimaria, alicerce 8')bl'e o qual ·se firma o rcgimcn demm:ra
tlco que está inse:ripto na nossa · Consti~uicão. '· 

N:io póde e!:'quecer por i::;ual a instrucção Lechnica e pro
fi:;siona!, c!lamando af; activi<lades novas para a vida do· 
trabalho e para as realidades eeonomicas, de import.a.ncia ca
pi1t.al na P.ora de ü:fl~xivel utilit.ari'smo que a hurr,anidadf} 
atravessa. 

Po~r outro iadCI. é imprcscindivef que não descure a. eàu
r.aoio das elites dirig-P.nies, rn03rgias de cuja conveniente pre
paração depende em mmto boa parte o bem estar collectivo. 

E' certo que ne~se ultimo dominio, que é o <le M..odo o 
ensino superior, a_ tcndencia r11ais nova e mais aceentuada é 
para a intcrvençiü.l indirecta do Estado, limitado o papel 
de·ste ac de forn(~cer os recursos financeiros e materiaes. com 
que as associações P os prÓprios instilbutos educativos :;e 
manteem . no desempenho da .missão a que são destinados. 

Ma:s, err,quanto ·a!" nossas condfcõcs sociaeos c a no.ssa 
cap..'l,cidade de realizacão não determinarem a hora da total 
liberlação do cn1;ino superior da int.erferencia ctos Governo<;, 
cumpr.e que o poder puhlico, sobretudo o poder publico fe
deral, de mais vasto:-; rec-m·so:::, vá :t(lrnando po·ssivel a cxts
tcnciu. de e~tabelecimentos em. que os no·ssos dirigentes rece
bam a edur.a~ãfl de· que nccessitan:J para dar ao Brasn a 
oriemtaoão conspnümea com a.s necessidades da civilizilçiio 
contemporanea, não n~:; deix~ndo á distancia dos outros po
vos, cada qual rr.ais '(Jr·e.-:rcupado com os avanços da .sua cul-
tura e do seu prO!;l"!~~:-;o. . · 

Aqui surge uma nova controver~ia: como o~ganizar a 
instrucr.ão sn)".lcrior? Pelos rr.:oldes, att\ aqui segu1dos entre 
nós, da~ escola:; i'~olarla.:- ou pelo rregimen universitario? . 

Nãn hesitamos r.m responder que o systema .de Umver
sir1ades -tlevP. ser o preferido. 

ELias silo muif.r, mais aptas que a:s escolas isoladas para 
a preparação cía élitc realmente cun:a de que a Nação tem 
indeclinavel necessida<if'!; são lacos os mais estreitos de so
lidal'iedadc• ínteller-tnal e mo-ral! a prender em um só pen
samrnto e em urr; só ·sentimento as energias varias •surgidas 
em todos os pontos do :Brasil. . ~ 

Representam ao demais urna conslaJnte asptraçao ~o 
nosso. historia. como veremos no final deste trabalho, e• sao 
o ·systema victorioso em todos os paizes cultos do globo, 
como passam(ls a demonstrall'. 
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P.ara melhor comprehensão do problema un1versitario 
tal como deve ser entendido na hora ·pres~nte, vamos e:l.":por, 
em .suas linhas ma,is :;eraes, .os vari.o;:s systemas adaptados 
pelos paize~ mais avançados na organização de seus institu .. 
tos de ensino superior.. . . 

Começaremos pela Republica Argentina. paiz ond·e a 
questão por nós abordada se apresenta. com . traços e aspectos 
que nos são por igual peculiares, pois lá., como no Brasil, 
trata-se de e uma raça ainda em :formação, sem caracteres 
ethnicos e mtellectuaes precisamente definidos, tendo aimta 
de commum comnosco, a situação continental e o regimen 
constítucli.onal federativo. · · 

Uma . superioridade, poréin, é de justiça desde logo as·· 
signalar : é que na Repul>lica ·Argentina o problema educa
tivo, em suas multil)la.s ·,faces, desde a escola primaria até 
a Univers,idade, tem sido olhado, desde muito tempo, com 
desvelos que aqui se não revelaram até agora em grão a,pre-
eiaveL . · . · · 
. E ' sabido que o interesse crescente da p~ão visinha pelo 

seu ensino primaria tem . produzido como fruc'to immed!iat~ 
o decre~cimento do analphabetismo, po\lenclQ hoje a R"epul:llica 
Argentina apresentar estatísticas escolares que a co!locam 
no primeiro lagar entre os paizes da America Latina. 
. Isso explica em boa. parte o progresso das Universidades, 
ezn. que as. elites sociaes .vão buscar formação .mental ca<11\ 
vez mais aprimorada, P()lS e intuitivo (J·Ue sómente povos df! 
instrucr;ão ~Iementar diffundido.. e gencralisada IJOdem sen-
tir necessiqade c recl~'llar dirig-enfes cultos e doutos. · . 

E'· que a sociedade argentina está esigíndo cada vez mais 
a. elevação do nivel intellectual de suas elites é prova o des
-envolvimento de seus institutos universitarios, o ultimo Ms 
quaes em data de· funclação, a Universidade de La Plata, foi 
.organizada tendo por fi)lalidade, como diss.e o seu fu~dador. 
o eminente Senador Joaquim Gonzalez, preencher a necess i
dade impostergavel de offerecer novos moldes á~ novas cor
rentes do es;pirito . . e tendo como programma, no dizer do pro
tessor Rodolfo Rivaro~a.. primeiro, o esLudo d1rec:to, imme
aialo, objectivo do territorio argen.tino. porque toda investi
gação da natureza. physica tem valor humano, sendo urgent~ 
sempre comeoar por aquillo em que divisamos relação mai~ 
proxima entre. a natqreza :Physica e o homem e descobrir sua~ 
applicai}Ões para o bem deste ultimo, e, em se;u.ndo lo.ga.r, 
o estudo directo, immediato, positivo da sociedade ar.gentina. 
em sua composição e cm;nDl.e:ddade interior, e nos vinculo~ 
coro os outros povos da· terra, na ordem de preferencia da 
:proximidade territorial ou c:onsanguinea, e suà · applíoação 
.á ordem, á· paz e á. maior felicidade de cada habitante do 
sólo. 
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Procurando manter a. unidade de -l-'·· _ ) na <Uvers!-
dade d~ mater.ias e cursos, a Univer sidade de La Plata, se
gundo mforma Gonzalez, exerce a sua actividade educativa 
~.través institutos destinados ao ensino dos seguintes assum
ptos: 

a) sciencia.s naturaes, paleontologrcas, archeo1ogi.>as, 
philologicas, chimicas e physicas, com o museu; 

b) sciencias astronomica.s; com o observatorio; 
c) sciencias agrícolas e veterinarias, com os campos de 

experimentação; 
d) sciencias jurídicas e sociaes; 
e) sciencias pedagogicas; 
f ) sciencias philosophica·s e litterarias; 
g) extensão universitaria; . 
h) estudos secundari()s e prepara.torios no Collegio e Es

cola Normal; 
i ) escolas profissionaes e praticas que ·são como que ap

plicacões limitadas das al tas materias sctent'i:ficas ás necessi· 
dades da vida. · " ~ ~ · 

Além da Universidade de La Pat.a, que representa o t~;.po 
!\OVO, olhando mais para o porv.ir que para o passado, e de 
'}Ursos- superiores de caracter universitario . mantidos pelas 
1lrovincias, a nação argentina dispõe ainda de duas universi 
dades: a de Co1·doba, ma.nten-edora. das velhas tradkõcs, c a 
de Buenos Aires, formada actualme-nte pela reunião das :Fa
~uldades de Direito e Sciencias Sociaes, de Scíencias l\ledicas, 
<1~ Sciencias exactas, Physicas e Nataraes, de Pb ilosophia c 
Lettras, de Agronomia e Veterinaria e ·de Sciencia.s Eco-
1\omicas. · 

Vamos dar, em syuthese, uma idéa da organização- g-e·:al 
a que está submettida a. Universidade de Buenos Aires. 

Ella é composta de uma assembléa universitaria, de um 
Conselho Su;perior, do reitor e das faeuldades já acima no
meadas. 

A ' A.ssemhl~a Universitaria. formada. pelos . membros do.s 
consell'los de direcção das :Caé.uldade.s, cabe eleger o reitor, re
solver sobré a sua r~nuncia e tambem sobre o seu licencia
mento, suspensãQ e rem·o~fto, ·e decidir da creação d~ novas 
faculdades e da C:ivisão <'!as cxi&tcntes. . 
. Compõem o Conselh o Snpotior o reitor. o:> d•~ca.nos tJas 

'fncu1dades e dous ctelngados de cadu uma <!estas. 
São funcções do Conselho Superior, entre outra..:;. cxcrc~:

a jurisdicção superior. ·univt'rsitnria, org~nizâr o seu r egi
mento internol ron:voco.r a Assembl(!a Universitaria, approva·C' 
on modificar os planos de estud(l;; pro,iccLado:o; prlnf; fnculd~
dr:s, fundar ou fomentar museus e institutos para a I')Xlen,:;ao 
uni-versitaria. conceder premies pecuniarios e díslinc\;Õcs h?· 
r~"Jriricas visando ~stimu1ar a produc~:ão scientifica c JrterarHl 
do paiz, propor á asst!mbléa. a crcac;.ão de novas faculdades ou 
.o desdobramento das existentes, dar conta ao Congresso an,--
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nualmenJte do que se refere ao patrimonio universitario, di
ctar. as bases gera.es para. a fundação de associações de .alu
mnos dentro da universidade, etc. 

O reitor é eteito por 1qutro annos, ·precisa· ser cidadão 
a~gentino, maior õe 35 annos e diplomado 'PO!:' alguma univer...., 
lildade nacional. · 

São estes os seus deveres e .attribuicões: 
Convocar o Conselho Superior, presidir as suas sessões, 

Lem como ás da Assembléa. Uiversitaria, "fazer ~xecutar por 
mtermedio dos decanos, ou executar directameillte, as d'elibe
rações da assembléa e do conselho, manter a corresponàencia 

_ cfficial com o governlo e ourtas autoridades, expedir por si só, 
os diplomas de doutores e conjuntamente com os decanos das' 
:faculdades os das profissões · scientificas, pedir ás faculdades 
as informações ()1}~ . _julgar necessarias, regulamentar as rela
c?es da secre~~-~ ,g;~~a.l co~ as ~ecretarias das faculdad'es, vi
glar a contaõ1hdade · da umvers1dade e ter á sua ordem no 
Banco da Nação os funldos universita.rios, etc. 

As faculdades são formadas :pelas escolas e institutos 
existentes em cada uma dcllas e pelos que forem sendo crea
dos e estão sob a dependencia de seu conselho director e de 
um decano. . 

O Conselho de Direcção •. composto de i5 membros, entre 
elles o decano, tem. entre outras, as attribuíçõe;; de eleger o 
·vice-decano e nomear delgados ao Conselho Su'Perior, no~ear 
funccionarios da Faculdade, suspE}IJ.der e remover o decano ·e 
o vice-decano, formar listas triplíces para a nomeação de pro
fessores titulares e · nx>mea.r supplentes, admoestar e suspender 
uns e outros por faltas reiteradas no cumprimento do de
ver, tomar conhecimento i<:JA.s renuncias dos professores, pro
jactar planos de estuoos, regulàmeil.tar a livre docencia, aP-:. 
provar os programmas de ensino, J)ropôr ao Conselho Su-

. perior medidas conducentes á melhoria dos estudos e pro
gresso da faculdade, etc. 
· O deoo.no-.deve ser cidadão ·argentino e membro do ·con
selho de direccão da faculdade, cabendo-lhe convocar e pre
sidir as sessões ordinarias e extraordinarias do conselho, re
presentar a faculdade em suas relações >COID A.S demais au
toridades universitarias e -coi:porações scientificas, fazer par
te do . conselho superior, cumprir as resoluçõ;es do conselho 
superior e conselho de direccão, resolver .as questões con
cernentes á ordem dos estudos, ~ames, obrigações dos pro
fessores e frutas disciplinares dos alumnos, etc. 

Os professores são titulares .ou s~p.pientes~ 
. Os titulares são . nomeados pelo Poder Executivo dentre 

os que formam a lista tríplice votada pelo conselho de d.i
recção e approva.da p-elo consel·bo superior. 

Para. entrar na lista precisa. o cl1"l,ndidato comprovar a 
sua notaria competencia na materia em que .pretende inscra
yer-se. eo.mpro~ação que é :feita pela exhibição ~o grão do 
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titulo profissional, obras, estudos ou espccilol.lizações na ca
deira -exereicio no professorado supplente.· 

Os professores supplentes são nomeados pelos proces
sos adopta<ios pelos conselhos de direcção e .teem .por attri
buições e deveres substituir aos titulares no e;x;ercicio do en
sino, dictar os cur>;os c-omplementares determinados pelas fa
culdades, desempenhar commissões inherentes ·~o seu titulo. 

Ha ainda os cursos livres que podem ser ministrados por 
professores supplentes ou diplomados, universitarios ou ain
da pessoas àe competencia especial reconhecida.· 

O ensino comprehendc não só a exposição doutrinaria, 
&l.s materias como a parte pratica c esperimental. A saneção 
t'inal dos estw:l.os é o diploma· que a universidade não ex
pede sem que o candidato ,haja prestado todos os exames pre
vistos nos planos universilarios. 

Cada faculOO.de tem em seu seio uma oorporaeão de vinte 
e cinco membros, denominada academica e destinada a es~ 
tudar e elocidar as questões de caracter scientifico concer
nentes aos diversos l'A.IDOs do saber e ensino universitarios, 
além de outros de menor importancia. 

Os recursos com que a universidade se mantêm são t i
rados · das verbas annualmente constantes do orcamenlo da 
:Nação, do producto das t~'i:as de inscripção, exames e certi
ficados e das rendas dos bens de raiz e títulos de divida que 
a universidade possua ou venha a. possuir. . · 

São estas as linhas geraes dentr.o das qoo.es est.á. organi
:z.ada a Universidade de Buenos Aires, cuja influencia no de
senvolvimento cultural da Republica Argentina é impossi
vel negar, pois della dão lol.ttestado eloquente as innumeras 
·publicações, reveladoras da séria illustração dos seus au
tores, com que os mais illustres professores concorrem para 
enriquecer a litteratura su l-aroericaM.. 

-" 
ID - Nos Estados Unidos 

Os Estados Unidos possuem modelar organização educa
tiva que mesmo r;s !)ovo~ mais . cultos e avançados procuratll 
conhecer e assi.milar. São frequentes as missões escolares 
enviadas á America do Norte de todas as partes do globo. Para 
inteirar- se rios seus processos de ensino, do· seu a.pparclha
rn&~.to escolar, de todo o seu ::;ystem~ de instrucç.'\o, hoje uni
versalmente apontado como um dos mais perfeitos pela sua 
eficiencia e pela excellencia dos resultados que tem dado. 

Q seu espant.oso desenvoh:ime.nto e.conomico, o dcsdo
l:Jrar crcS(Iente da sua riqueza, o volume e qualidade de stJa 
p roduccão asrllola e industrial, . as cifras colossaes do sou 
eonunercio, tudo isso indica. que a educacão tem fei to do ho
mem americano um fact.or poderoso de produceão, uma gran
de forca economica, uma int.elligénci:l superionr.enlc appare
lha.OO p elo saber para a determina.t:f.ão -da felicidade e do bem 
estar conectivos. · · 
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l\o seio da complicada engrenagem escolar norte-ameri- . 
ca~a, tem especial relevo o seu systema de Universidade$, 
hoJe ~ll). numero approximado d~ 600, incluídos os collegios 
que sao a sua genese e que C()m ellas ainda hoje muitas ve" 
.zes se conrundem. 

Os americanos dão uma amplitude extraordinaria ás suas , 
Universidades. · . 

O fundador da Universidade de ·c.ornell traduzilUJ muito 
bem o ponto de vista. dominante na. sua patria; quando defi- . 
:1ira nestes termos a . instituição .que se propunha crear: «Mi
nha intenção é fundar uma instituicãa onde todo e qualquer 
individuo possa se instruir s-obre qualquer que seja o as-
sumpto. . 

O prMessor de Sorbonne, Maurice Cauelery, no seu livro 
sobre .as universida-des e a vida scientifica nos Estados ·Uni
dos, insiste em precisar essa feicão dos institutos de ensino 
superi-o~ nórt.e-aaneriDano e affirma: ~Em principio, a uni
versidade americana considera que nada lhe é extra-nho e 
offercce uma .diversi:dade de cursos e de escolas infinitamnte 
mai-or qpt> as einco tradicio.naes faculdades (theologia, di
rei to, medicina, sc,~encias e lettras) , das universidades eurO-'-
péas. · 

. De facto, clla é a justa posicão <le t res elementos prin
cipaes, dos quaes um, -o collegio classico é historicamente o 
fundamental . · 

A este collegio, :vieram superpor- se de um la-do uma es
cola superior de estudos ·deinteressa.dos e -de pesquiz.a. scíen
tifica a Gradua-te Schol o(a.rts and Scienc~s, e. de outro lado 
escolas chamadas profissionaes. incumbidas de f<lrnecer . os 
conhecimentos indispensaveis ás carreiras mais ou menos sa
bias: o <lir .éito. a ornedicina. a profissão · ev·angelica, e tambem 
todas as carreiras ..Jndustriaes, agrícolas oú. commerciaes. A 
universidade aspirà; em summa, formar a elite, os leaders, 
em todos os ramos de actividade social . 

Para se calcular a. importancia que o ameri-cano dá ás 
universidades e · colleg-io.s basta attender ao numero de alu
mnos que os frequentam . Em i9H· tinham uma f requencia 
de mais de 21.6 m~l, .dos quaes 77. i 20 do sexo 'f~minino. 

As universi·dides americanas apresentam a maior diver
si-dade de typos e não estão presas entre si pOr qualquer.laco 
de natureza ·administrat.iva., mas teem certos traços commuus 
que lhes dão uma especie de espírito ger al, o que Cauelery . 
attribue á influencia do meio .. c do que os . biologistas chamam 
a converge-ncia . São·· -distribuídas por · duas . gra·ndes classes: 
Universidades ·uvres, institu ições de caracter ... _privado, de · 
administração autonom·a, alimentadas financeiramente por 
doações: :mruit(l .communs naquelle paiz, taxas pagas pelos es- . 
tuda.ntes e velo patrimonio .. inicialmente consolidado, -e Un!
·versidades <le Estad-o. ma'!l,Fd.as com os r ecurs_os da ooll~ctl
vidade. quasi sempre sob a f6rma de subvencoes; e nascidas . 
na sua maior parte do Morrill-Act, votado pelo Congresso 
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em . :1.8137 e dispondo sobre as terras · desoccupadas que seriam 
ccd1das aos Estados, para os fins de educação, principal
mente para o {lnsino da .ag·l'icultura c das artes mecanicas . 

Cauellery assignata a. c:xisLenda .de uma certa rivalidade 
entre as duas classc.'l dn Univel'Sidades, mas diz que, não 
obstante a diversidade do tendcncia.s, a acr;.ão do mei() social 
leva-as a uma. semelhan(::t geral muito accentuada. 

A diversidade de tendencias accentua-se principalmente 
no seguinte: as univcl's idadcs livres teem maior a preoccupa
cüo da cultura geral e verdadcirr.; as de Estado. ao · lado da 
~unura c1n.ss1ca, dão larg·o desenvolvimento :J.s .scieneias ap
plicadas . 

Salvo minucias, a administra~\ão geral das universidades 
obedece a umn. certa uniformidade a reflecLir as tradições dos 
antig'(ls colle;ios. . 

. Assim, conhecer como se administra uma <la.s mais im
})Orla.ntes universidades americanas é ter, approximadamente, 
noticia de lYtaneira por que as outras- se govcrna:m . 

. Caue11cry expõe desta maneira a org·ani.zação adminis
trativa da 1'amo·sa c antiquissima. Harvard: O poder executivo 
é exercido pela Corporation quo .coinprehende o presidente, o 
thesoureiro e cinco membros. A corpora.tion gere Mberana
mente as finanças e os bens,., escolhe o presidente, nomeia e 
demitte os professores, exerce os poderes de disciplina em 
relação aos alumnos e lhes confere os diplomas . Os seus po
deres são apenas controlados por uma especie de ·conselho 
fiscaL com direito de véto, o Boatd of the Overseres, c<>m
posto d,e 30 membr.os, eleitos por seis annos c renovados c.ada. 
vez por grupos -de cinco, por meio de elei~ão, em que .toma.m 
parte os antigos alumnos já· diplomados, pre~entes, á festa. 
do fim do ano esc.olar, época regulamentar . da. eleição. 

O presidente da univer$idade é a autoridade incumbida. 
de executar as suas deliberações e de propo.r as medidas 
reputadas .convenientes ao seu progresso e desenvolvimenw; 
tem um poder conskleravel. da mesma maneira que muita 
responsabilidade. ·· , · · 

A eondioão moral e material do professorado universi
tario americano não é das mais prosperas. Elle não tem re
presentação nos conselhos ·dirigentes e a· sua remuneração, 
salvo excepcões, não é di~na da funccao que exerce . 

. A escolha do professor é feita exclusivamente pelo pre
sid{3ote e pelos trustees; ne!la não interveem as congrega
ções. 

·Não ha. tambem garantias de estabilidade, o que não 
deb:a de offerecer certas vanta~ens, porque leva o professor 
ao esforço constante para fornecer trabalho efficiente, justi
ficando assim a sua ·permanenc'ia na cadeira. 

lia os instrnctores que são nomeados annualmente, os 
assistentes, providos por espa~o de tempo que nunca excede 

•àe tres annos .e os assoc·iate e f-itll pro{essors sem limites de 
tempo, adm•ittidos por co1~ ~ractos que quasi sempre ma.nt<lem 
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a co;tdição de em(Juanto · bem se1•vú·eú~, -ou a· de emqzwnto 
conv~e:- aos tr·u.stees. 

. As escolas profissionaes tecm um papel muito larg.o na 
Vlda universitallia _dos Estados Unidos; ellas abrangem todas 
a~ !órmas de activida.dc social, a theologia, o direiw, a me
dicma, a arte dentaria, a pharmada, a pedagogia, as bellas 
artes1 a arch~tectura, o jornalismo, o commercio, a enge
nhana, a agriC-ultura, a mecanica, a vcterinaria .. 

. •Mas o ensino superior americano não se confina dentro 
dos cursos r egulares; completa-se pela extensã-o universita
ria, que tem sido adaptada· cada -vez mais · sob as fôrmas as 
mais variadas e com os melhores e mais promissores re
sultados. 

. A pesquiza sceintifica é uma segunda fôrma de act.ivi 
da-de· das universidades ameri~anas que está todos os dias 
crescendo de. importanc!a, sendo já agora unanime a opinião 
dos que a. consideram o seu fim especial, o seu systema ner
voso, na -phrase doprofes.sor {;oulter. 

. ' 

Tambe;m os laborat-orios c o material escolar de que dis
põem são os mais ricamente providos, permitti11do que se 
faça obra proveitosa e efficicnte. . 

A in:dustria está ligada dircctamente aos institutos de 
Indagac.ão -scientifica que as universidades manteem, sendo 
ponto pacifico na opi-niãp americana: que -o progresso indus
trial tem de vir antes dê tudo dos avanços que a .sciencia 
fôr conse~uinoo. 

IV - Na Fra'Tl.Ça 

Um ~os capítulos mais interessantes <ia. historia da ins
truccão publica na. França é -o · que se r efere á evolução do 
seu ensino superior. 

A.té o períOdo da -Revolução o -ensino secundar.io não 
estava separado do superior e ambos eram m:ini-strarlos na 
Universidade que tanto formava profissionaes, • theologos, 
advogados, medicos. co:m-o dava a instrucção prepa.ratoria . 
. então constante do latim, do gre:;o, -de rethorica e da philo
sophia . 

· Sobrevindo -a Revolução, as universidades foram suppri
midas e suBstituídas por escolas especiaes, dest-inadas cada 
uma ao estudo de uma determinada sciencia ou a um grupo 
<i e scienci-as particulares. 

· Com o .Jmperio, foi instit:uida a Universidade Imperial, 
abrangendo todos os grãos do ensinO. publico, d esdobrando-se 
na parte referente ao ensino superior enJ Faculdades de 
Theologia, de Direito. de Medicina, de Sciencias, :?.1athema
ticas e Physicas e Lettras. 

No fundo, diz. Louis J.iard no seu livro «Universítés e 
Facultés~. as novas faculdades eram apenas um novo nome 
das antigas e~colas especiaeas. faltando_;lhes uma alma com
_mum • . Entre ellas. nada de laços, nada de r el-ações, nada de 
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conlracl.ü:s. Ora dispr.I'Sas. ·,H'tl .i1 rstaposl<1s ao acaso de .nma 
di stribuição al:osolulumeut•• f'lllpirica. cllas deviam vh·cr :'>em 
~e ajudarem, sem mesmo ;;p conh.PCr·;l.l'm. dedicadas cada ttnm 
á -sua .missão pa.T'Iículal·, pl·f'par·ando . lirenciauo-.~ ~·m direilos. 
em .medicina, !Ja{;hat·ci~. 

Coufct·ir gt•:io1;; ('1':\ tt sua maiut-. ta.lvt'Z a :<ua unica mis
. são (pag. i - Lial"lll ' . 

A.() ehegar o segunun Int}Wt·io :H' ~eu tl!t'mo. as facultladc~ 
~· ! cnconfrayam ·na mais dc!)lm·avd das :-: il.mições: cnnstru
cc;ões pOb!'e.;; ·(! em ruinn~. t'Cl'.ut•so,:; [Jae~ns. l'alla. · dos mais 
esscncia('S ('l•~mcntos de l1·aballw. d•~5anitnt> g-Pral no p rofl·~
sorado. 

Jó Nn 18õft a l:Jniwrsída,!i" e"ta,·a r<'aluwutL· <•xtincla c~ 
representava ar;enas \tmil. pala\Ta a <ksignnt· n c:onjunto <.i<)s 
c::>Lahclcl'imcllt<ts rrset·,·adi.l5 <i i n;;Lruq;.ão do po\·n. 

Os m a];; aulOI·izados J•(•pr·,.spntnnte-" rio pcnsarmmto rran
CCZ' começaram a clamar· eontNI a situac:ão ang\rsliosa Pm que 
~·) · :'nc-0nt i·a...-a n ensin0 supl'lrior. . 

At)ti;; o .de.5a.;;tn• dr· SPdan. m;t i.s Yh.-al' S(' l-or·nal'a!l1 as 
\'Oi1CS qur l)(~diam um r1l:mo 110\'<l 1..1Ul'a a T'PmOd('lacão óa. 
public3 educa<_:.ão. 

E' que a clerrola rl'a at.tribuifla em ;::'rand!J T>art r <i ~u
pc.r ioridadc na armadul'a ;;cicnt-il'ir,a . dos ini11)igos. 

Em l8<õ n ~liní$ll'o da Iu~J.r·ucção Pulílica pen~ou pm 
I'~m·ganiza1· a. .-dueução i!tlp<>.rj(w · {1{·)(1 t'rsLahr.lerimenCo .Uo 
sntema universitario. · 
' O sçu: projecto. T.lOJ·•!m, niío chc:;-()u a :';1'1' suhttWLI.ido ao 
c~nme das Ca::naras. . 

Em .·1883. JJ,J.\io Fc1'ry. ~m ei t·eular qu<· sr tot·nnu famo5a. 
a~it.ou -.a. 'lUCSlão da :1UtOtlOil1ia da:' faculuao:ll'ii ,.. ma.uifc-si.0\1 . os seus rle;;c_jo!; de V('l' eonstituidas as TJnivf!t'si<lades . 

-Rmlé. Goblcl. Ptn 1.8S5. l'f'SI.nnrou a pl'rsonalidndc dYii 
das faculdades:, crcou o Cl)nselho :;eral e pr,~paron o a.dvento 
de nova pha~('. . 

Em 18.'f9. •) jlini~ltà- d:\ Tnslrtw;ão Publica. r.ntijo Lenn 
.Bourgr>ois. offl'l'ec•~n uo Sl"ntvlo um projecfo d(' lr~ i qn ,.. cottw
t:ava por clefin iJ• a~ T • n j,·et.•:=idatlP!" cnmo rtestinaflas á ~:ulllll·a 
do con.iunclo da$ H:iP-ocias '·' reg·ulaYa rn1 todas as suas mi
nuc-ia...<; a \'ida ·unh·ersif:n·ía de_ 1FL'aw,:u. 

Sl'nnenl•' •'tn !8\12 n projl'clo Leon B•HII'J!f'IJÍS ,.,..i11 á dis-
cussão; mas nflo ]OI!l'OIJ Sí'l" CUH\'I'rtidil C:<tl' lei . ' 

Afinat r.m 18!.?5. n ~linis !.ro Raym(l!nd Poincal'é ftwmu!ou . 
n pr·o.ir.r.lo qtl~ <'lll , t<"': UI) .iulbo dr ·189G se- 1-l'ansl'cu·mou em 
}1'\. rest-aurando definit.íYamenl é <~ r rginwn .das. 'Gnh·r.rsi-
da.des. · . 

O arl. t• diz J) t~ec i ,;umrlt:c qun o;; ec>l'pO§. Lla;; Faculda.dr.o; 
inslituídas pela lei de 28 d" nbt"Í[ de 1803 l'O'Tnam '' nl"lnle de 
trniversidades. . _ 

o art .. .z• l.l'ansformou os con;;olllos get·aos das faculdades 
eui conselhos de universidades. 

C • ...- Vol •. ;u._ · · 3 -i 
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_ Pel(} a:rt. 3" os negocios contencio:sos e disciplinares re-
-la.tivos -ao ensino superior publico -foram affectos. ao Mnhe-
crmento dos conselhos das Universidades. . 

O art. 4° e ulti:m:o -da lel de 1896, a peca .essencial da lei 
na: phrase de J,iard, - dá como receita ao orçamento- (!e cada. 
VniYcrsidatle ail laxas do estudos, de inscripcão; de biblio- · 
thcca e de trabalhos pratjc,>,:, a que -~ão obrigado.'i' os estu
dantes. assim l;Cimo as taxas de· exame&, as decorrentes ·da 
cxpedíç~o dr> •~crtifi~:a.dos de á!ltülão pagas pelos .:·andidatos 
ao::: g-rãos c UtuiM e~pedido,;; pelas Uninr.,idades. 

Ainda r.\ do artigo quaJ'I n a disposicão em face -·da qual 
· a;; u-nivcrsidadr:s não poi:lcriam -diiõl)or elos recursos obtidos -
- das fontes acinHt r~numera.das sinão para OCCorrel' ás despe-
-~as com -os seus laboratorio5, bibliolheca~ e. coHeeções, e ma-. 
nutcnção de 11oYas construcçõe;;, creacãe de novos ~ursos c 
~~bras no in tel'e~se do,'; csttldante~. . . · . 

X estes ter-mos amplos c gera:es fo1 estabelecido" pela te1 
· 0 no,·o reghr.-cm de universidades da Franca, regulado nas· 
suas minueias por decretos .de 21, 22 e 23 d€ ·julho de 1897. 

Na exposição de motivos com que esses decretos fo:ram 
levados a·o ~Conselho Superior de -Instrucção Publica pre
cisa-se o ·espirito gera-l qUe _dominou entre os que institui
ram o nóvo regím'eiL São delia as ;,;eguintes palavras: 

l1.A fun-cção das univer-sidades é uma funcção scientifica. 
Do primeiro ao uttimo gráo dos estudos, a sci~ncia a propa
gar, a s_ciencia a accrescer, é. o fim que todo o organismo 
esoolar tem qu·e visar. Ora, por esseucia. · a indagação scien~ 
tifica é livre;: ella só :Póde ser fec-unda pela liberdade. Não 
reconhece outra·s leis sinão a~ regras dos ~,netbodos- e esta;, 
regras o poder publico não tem aptidão para tracar."·Por ·OU
iJ'o lado, na Fl'anca, o ensino superior, como o seeundarío, 
co;rri o primaria, si não é mais um monopolio, é uni~. funcção 
-elo Esta:do-. · - ·· · 

Os profe~sorcs que o dão, são agentes do Estado. Desde 
müão taes en~ino& formam um- serviço publiw, sem duyida · 
diffcrente ·cto:. {JUtrus serviços p_ublicos. pelo que teem de 
intellectual c mo-l'al. mas sub11)etti~o, como _qualquer- outro, _ _ 

- --ús regras h·acadas pelo_ poder pubhcu. Por· lSso o problema 
a, resolver na· cnnslHuição .das universidades em conciliar a 
sua ind~eridencin r~om a ·sua sujeiQão. - . , 

Assim.- a,::. Utli,·f'rsidadcs üverum ampla lib~rdadc na sua 
organizacã-o 2eientifiea. na elabor.ucão dos seus programmas. 
U})enas com a ollrig-a<.}ão ·-d~ :ministrar: os {'Ul'S<'s necessa.r,os :\ 
colla(;'fio do.:, gráo;;: conferidos -pelo Estado. Abab::o de suit 
vida scü:ntifica e pttra accl'rscel-a.. ficnn a -vida. civil a mais 

-. larga." a mdh-n-r a~st'.'gurada. i'em nutra;:: restricçúe>-. :::r-m ou-era tutella. al(im da;; que impõ~m ns lei~ p:crae>- 110 paiz c o 
prinéinio t~ons!.ituc:ional da l'!':'])onsabili<lnde min ist~rí;ll, 

Tar.:-! com11 - lei as t•m~t ituiu. n:> nnh·er;;:iàadcs fJ'll.n
c~zas - nãO SãO C5tabelecimentos dr~ _lltí] idadc> fJUb]ica. indfl.JWTI

. flent-~ -ão Esta.do · ~ p·or · elle sub.,·énc.i,onados; sií.o clrgiil'l~ d~J 
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Est:<do, com vida propria, encontrando na. :;ua vida. civil 
me10s .d~ . mP-lhor realizar sun. funcoão scientifica~. 

IO:rgani~adas em hã.t•müni::l ~:om a lei de 1896, a . Franca 
conta ac;l.uaLmente 17 univcl'Sidades, incluindo a r ecentis
~ima tlc Strasbourg, tendo a,~ .-uas ~édes nas cidades que· sã() 
ao mesmo tempo a.~ ca1ütacs das academias. COI'porações 
administrativas agrupando, para o efJeitO -do ensino, variOS 
depar tamentos sob a direcção de um re itor. 

As univers.idade.s não apresenl.am unHor~idade · u() que 
se r efere ao numero de fa~uldades e escolas que abrangem os 
estabelecimentos quo as fol'mam; obedecem, po1·ém, a u:m 
dos . typos seguintes: tFaculdade de .\ic.dieina e Escolas Supe
riores de Pharma.c-ia, Faculdadt! de Direito. Faculdade de 
..Sciencias, :Faculdades . de Lettras. · 

Por isso mesm-o que um :dos papei.s pr imeiros das uni
\'ersi-dades é a e l:_1horação da scien'cia, os institutos teem sido 
creados annexos a ellas, sendo que a Universidade de Paris 
conta hoje eom 0 Institut.-1 de Chimica. Applicada. o de Aero
tecbnica, o de ).fedicina Colonial ~ o d e. ).'Íedicina Legal.e 
Psychiatria . ~ 

Cada univet;;idade ü dirigida por um 1!onselho composto 
do repres~ntantc de cada faculdade ou escola c do reitor da 
academia ·que presido o conselh o. 

Cada facu ldndc ou r~Fcnla P.Sttl sob a administração de 
um decano ou àirrr-ft•r. ·eleito pelo;; professor es e noznP,adO 
por tl•es annos pelo ·;\linistro da Instr ucção Publica. 

O ensino é ministrado r.m cursos nublico!!. havendo lam
bem ~nri!ns livrf'~. a car~r1 dn pe~soas notaveis devidan1ente 
autol'izada;: nelas faculdades . · 

Ha ainda os cm·sn:; rcscr\·ado,; aos estudantes propria
mente ditos. eurs0s que se cf>mpletam por conferentlias, e::rer
cicjo!' ~)r::tlicos. trabalhos de 1::t1lorator ios, etc. 

o r.omo .rJocenlf' das univeraidades é formado por profes
_,~,;!·cs ti1u iadn~ . nrofessot•'s a.d.i unt.os. e'1carrc~ados de cursos 
e mestres tle conferencia~. não existindo desta ultima clas:;e 
nas faculdades de direít.0 ·c medi~ína. e nas escolas de pbar
macia. 

Ha, porém, o:> e:ag·r(.>gés:t. nomeados por nove annos .. me
diante concurso . 

. ·São estPs .os lineamentos gcrnes do ·reghrnen univ~rsitarío 
da FranQa. cujos merH<>:> são P-Videnles, . .mas .. po~ ~u.1o ape1'-. 
fciçoamento lutam ne~ta hoea. os mr.1hores esptt'llos dentre 
os qu~ formam ·a elite do pensa mente francez : , 

·\ mai~ insistente aceu;:Rçii•) que se lhe 11ttra e a de que. 
lWeOccupado lWÍnCÍl)almentc com 3. )'\l'epara~íi~. d0S C\i'I.U03;TI;
te~. f.en) · posb de laclo. d~ certo :.1oclo. 1'\ mm;:1o de pe.sQUl~a 
scien tifica. ~ue C. o rrnr.t:'l princ1pal r cscrvR.do ás um~ers1• 
dade;; na hora histor ica, _que .estamos v ivendo. 
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V - :Ya Allcmanlw. 

E' conhecida a impol'lauc;ia que a Allcmat1ha ~cmpre ueu 
ú:>. que::;tões conclizeules com a publica educação. 

l\enhum povo cuidou mais esmeradamente -dos seus pla-
nos e~colarcs. · 

Desde o jardim .dn infancia até {)s cursos sup eriüres, tudo 
rruanto se rela-ciona com o ensino mereceu sempre dos dil'i
.g·entes gel)manicos os mais jn.stant.es desvelos. 

Ensino prima.rio tocando ú generalidade dos seus habi
tanl()d, instrucção secundaria nos moldes . dos seus famo~o;:; . 
cul'sos Lle madureza, ensino profissiona:l. apanhando as· faces 
clivcrsas rda activj.dadc . cconomica. paios universitarios <>S · 
mais avançados e per·feilos. de · tudo isso a · Allcmanha se .p re
occupou sempre e eaoda v e;;. mais, ccr·ta de que u. superi ori
dade econom~ca. polil ica c socia-l só a conseguem as nacõe5, 
na hora Pl'esentc, com a base <lc uma ampJ.a ~ fecunda -polí
t ica . cdu.cativa, intdligcnl.c e previdentem-ente orientada . 

• As universidade:-', sobre.tudo. f.oram sempre U11JO. pre!)C
cupação con~tanlr' <k>s r·esponsawis pelos :dcsUnos da Alle
lllanba, em cuja Yida J){llitica e social c llas teem exercido a. 
melhor e a mais dP.dsiYa •Jas influent:ias. "' 

· Tambem é possiv01 afi'irmar ~em cxa.ggcro que em ne
nhum ·Ou.Lro paiz o rcgimen uniwrsitario attingiu a um gr(to 
de mais rierfeita organizaçiio, ser\· indo. as Universidade:<, ao 
mcSJTw · Lem.vo. como centros stit•n~iflco~ ~ cnlturaes, como 
campos .de culliYo rlc t.odos •':> idt!as sociacs c como . escolas 
de solidariedad~ humana. . 

Os cstudio:>os da vida ~ducativa allcmã a ;,;si:::nalam uma 
dupla ~igni1'icaoão cís S!J:li: UJl ivcrsidadcs: são est~bclcci
mentos do Esta·dn, qlle a,.:; ct·•}a. funda a:; nova:- cadeiras c 
institutos :::eientiricn~. d;'1-Jhes rccuros pant manutenção c 
dcsenv•>lvimcnto d(ls ~:nus ~crvi<,:o:;:. c .~ão r.orporaçõés iivrN; 
n•) que se 1·cfer•· ú ~ua vida inl.et·inr. escolhe-ndo os seus rc i 
torc!':. ós .ctceann;; da~ facnldndc;:. n senado a-cRdr.micn, pro
pCJndo os ;wus prnfe.~;;rwes nrr.linaeios. out()rgando ti l ulo>; n 
grãos acadr-mic••='· t~rHtCf.'d••ndo Jll'!'flli.os e ])en,;i'it•;; s:~ienlifi
eas. ele. ( «Ln '\! cnt.n l irlad ,\lenüma~ - Elo:-; André. ) 

As Univr•r·s idadf' ;: ·an.•màl'S são dh-,ididas r m Faculdnclcs. 
,,en<lo clas:::ica~ a>< d•• ':TJ rolog-ia. Dir:ci l~ l. ::\l ccl idna r> Ph.ilo
snphia.. esta. in.:on!t!i:!avclnwnlC' n mais i m portatll1• de todas: 
poi~ . abt•anf!'" nii.o s6 n philo;<npllia propt·i~mcntl' dita. como 
as Jct.tnt~. as humanidacll';<. a soeiologia. as scicncins cco
nom.ic:~s P umn jnfinir.lnliP rle outro,:; .c.onllecimcntos. 

Urrn illust t•r prot'r,::.;;oJ· {]a .Facul dadr.· rJc >Direito da Uni
versidade .de Bnenos "\ir C';;. o Dr·. F1'an1~isco OJh·cr. r~crc\·l'u 
um cxcdlentr li\'ro sobrC' o ensino superior na Allemanba, 
elo qual nos vamo~ :;~rvir para, em I'e!?.um.o. expOr a organi-
:Zacão unh·ersitaria gcrmauíca. -

Antes de tudo é preciso acccnluár que as Universidades. 
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são absolu tamcn lc aul.onoma::. f'cg<~nd(l_,:;c POI.' seus c,:;tatulos 
do creação, mort i nrado~ 1wln..; J)J'Opri.a~ Univer;;:idades . . 
. O Rclatür ~; escol h ido pt'lo grande senado unh•crs íta rio, 

fc1rmado pela tot.al idadt) riu;; pr-ofessores ordinarios. 
·-'h1ita;.; Yl'lCB o r·ei tor 1'! 111 car·adf't' méramentc honori

:fic·o . 
O gnv.-~ r·no imHlf'J íalo da Un i\-ei·:"idad~~ é exercido pelo 

~Kuralorium~- (ltl JWlJIH·rw .~cnailo. cnm=Litu ído pelo reítm· 
olcito, pelo r·dtor.· que d (•ix<J o Wl'f:O c pelo;; cleca·nos das dif-
1'erenles Faculdad••s. · ·· 

tOs r< :cur~n ;, f inatwciro:< d1: qLll! St' alimcnt.rum as Univer-
5idadcs Y<'crn de t.I·c;; n.ríg·<'n=> d i:;.li nclas : o. contribuição do 
Estado, semlli'O o. m aior j·onl ~. a;.; 1 o:-:as l'S,:ol ~res c a renda 
natrimonial . 

O cu idado 11rincipal das· Vri iy(\r$ idadr•s alJPmães é a es
co)1Ja do seu cl.l.l'f.lO docente. 

Dlivct· diz r1ue. rio conr..e i!o allcmão, o profesõ;or univer-
. ~itario cleYc st'l· antl's ~Jc ludrl· um homnm de sc;iencia. um 

Íll.Vesligadul' Ü.tl•~l ligPill 1.' 1>. ]alJOl'ÍO"O. imp·r ognadO. do;; me]h<l
clo.~ scic•n.t ifícos e um pc:nsador Qri:;inal que cons·iga altrahit: 
p e la ~ua tHII or· iPcladr·. a n1r u-iuaile 1"\sfudiosa. 

Sal n .1 uma ou rrulr·a cl i l'f••rr.nçr. na denominacão, ;;egundo 
n;; E~lad<Js, n,;; fi l'()fl's~op~;;, ~ã t1 di\' idiclos om quatro catego
ria;:; : pt•ol'l!sgorP~ rrrdh:mf'io:", pl'Ofr~ssorc:; honorario.s. PI.'Oiesso
r<';; <'Xlranrdillal'in,; e !iYL'(: (kr?c~nf:(' :< (privat-dncentes). 

O;; Dt'Of1~s~ores •)!'dinarios ;:.ão nnmeados pelo governo, vi
talie.io!', e ti1·ado;; de uma li.4a i l'i]Jliee proposta ll ela Facul
dade em qu e I w•m de kceir•nar. 

0:> r)rofe~snr·e.~ lwnnral'i"os ;;:io üs que. ap63 largo c fe
cund-o pet•i.odo tf,, ~el ' \' it;us an · 1·n~·ino. são ll'vado~ -a abandonar 
a nd ivi·dadr p nt· rnn t.íyo dr• molc~iia ::: ou ou~ra;;; ca.usa~ . 

Os pl'n fl'~srn·r ·;. (•xlmonlin;1r tna $Üo pri\·at-uoc:l·'tllCS. {JUI' 
se clistin~uel\1 por ll'aba l hn,., ;;e ir nU l'it:üs c lr.<'m certn nu mcr.:l 
ele s~'rvíçn~ ao r nc'in(). _ -

·PriYal-d11r.cn tr :; siiu ;;c·i"nli~la~ ()uc nbtocm da r c,;pr.cl.iva 
Far:ulclade au torização 1l •~ , . nt·al!l ~ t· pct·mancntc pal'n. uitnr 
eu rso,:; 11:1. I J1lf.•~mn , d l l 'l•iln rJll~' J! l'l'i.l~ rn J)flt' nhangono. 

A nnml:'aciío dn,; rn·•ll'r'>';óllf'"~ n:in ohr'df•rr) a regulamcntn 
c;:;pechll our• p1·iv1· a:< !Far tlldat.IP..: dr• l in ·c c• i<r:.nl ha em q\11' :l=' 
ob1·iguo n in<lir.t.J-n;: oll'nfl'f' u n1n ilr'lNnJinnda classe . 

. A,; Fnt·ull.larlP~ crrr11pr,.·rn a~ ~IJO.> li:<las t.t·Jplir.cs elo;; -
1Hli1W.~ mui ,; aulrrr iz:trlr,,. ,. r! iznn.~ . ;;r•rHiu pu r• i•Jlns J>I'Cfl'l·c~n!"
·l"llrnl•• procu r·ndn,. ~~~ llonwn~ 1lr ;wfr>ncia. fl(: l'•'!Hll.:lt::l•) fit·
!llada. " ' rpr:JI':" i'"'' i.~,o;rr 11\l':i rnn, T'l ' l 'f•lwm l'l ' fl11lH I' J':l l:fLr Ynnla
J O ~n. . 

A l h ·r·t• l111t'<'IH'in I•'J!l !nt·:.;r, .rfp ;;,~m-t)lvi mrnl•'· 1'. ntt npi
n ii'in g-,·t·n l. a l' lln d1•\ 'r• n .\l l r~n:mha 11 m•• llt,)J' i"!!'<H'I '""o nn. 
fot•m:\c.ão (lo ~~~\1 pr·n!'r•,.:'''l'aGh . 

O .~vslemn chamado) ·ur' t·eo nrnl';;(r nãn r'• cl1: mo•lo nenhum 
ncccito iHtS t:'ni\'l:J•sida<l<':'! nllcrnii~;,. 
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Nellas não ha o que nós cl1amamos' os planos de ensino·,
'rigidos, immutaveis, nem quanto, ao numero de materias. nem 
quanto á ordem r:m qw; rlevem s·er ensinadas. As cadeiras po~ 
llr:m mudar de denomínaçfio lodos os annos e augmentar ou 
diminui!' de numero. conforme as e:'\:ígenctas do ensino, que 
é :fcitfl por tres fórma~ divet'sas: pelo curso. peln serninario 
e pelos exerci.eio:; pratícos. · 

O cul'so · é a explicação :da materia pelo professor que, 
por vezes. interrompe a prClP,cl)ão para dialogar com us alu~ 
mnos, trazendo assim presa a sua attenção e tornando-se 
collaboradores activos da obra esc·olar. 

O seminario é a reunião do professm' com alguns alu
mnos distinctos, para o fim ·de fazer investigações especiaes: 
sobre pontos determinados da sciencia que estudam. 

E' o meio de incutir no estudante o espírito de indaga ... 
ção scientifica, que é a alma de· toda ·a vida universítaria 
allemã. 

Os exer"cicios praticas visam a.' preparação para a activi
odade profissil)nal e procuram · harunonizar os ensinamentos 
theoricos com as realidades da vida. 

Não ha durante o curso exames ~ promoções, como não 
ha cur::;o superíDr nu inferior. 

Quando o estudai'l.tf) se Julga sufficientemente preparado, 
tendo. feito um curso de, pelo men-os, seis semestres. apre
,genta-se ao exame para o -doutorado, com uma dissertação 
e"'cripta e attesta.dos de seus estudos e trabalhos universüa
rios. . · . - : _. ·"'-j~ 

Acceito o seu trabalho pela Faculdade, \Submette-se a 
um exame ,!reral E' completo. approvado no qual, recebe 
então, o titulo de doutor. que é puramente universítario, 
uma rli2'!1idaàe ~ci!mtífica. não llabilitan<'lo para o exercício 
-profi8síonal. que fie R- -denendend"o dos chamados exames d·e 
Estado. f~ito>; ext.ra-Unive.rsidade. 
_ .. Da lizeira expo~i~ão do rer;imen universltario. tal eomo 
está instít-uido na Atlemanha, bem se póde concluir a fol'ç;a 
qu~ e-lle lf'm ri"Pre~f'>nf.aoo na determinação dos nro~essos da~ 
quellP- pai:r.. at1~ honfPm um dos mais adeantados. hoje pa;;
sa!reiramente nrruin1ldo. em face- da ~anric g11erra em que 
.teve dP- enfrpntt\r quasi Loda~, sinão toda:;:, as nações pode-
rosas dn globo. .· 

Tud() leva n. crl!r que. mai:- dia mPnos dia. a Allemanha 
·r,;masc~rfi. tanta~ r famonha:; ,:;ão as rcsrrvas de rmergias de 
que dispõe. oriunrias princiJ)almen!e de- uma politica edu~a-
1iva. a mai;;: IW~vidl'nlc e ~ahiR, elaborada na sua melhor...part.e 
nas suas famosas Universidades. 

VI - E'm out1·os prdZ!'.S 

TJr11"1Htv - A iJniv~>,~ifladr~ lia RP.m1blic.a. com :;éde em 
Mol'ltPvirl~o. tr>m TIO!' obiPI\IiYo habilitar ao l'!xe,..r.ir.io da:; 
profissões. scientificns c rtbrangoe. uma.. seccão tle ensino se-
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~u'!lda!:io ~ pi•cparalorio (~ qua.t.ro Faculdade:- : l>ireit··) •! 
::;ciencH:ts :o;oc1aes, :.\leuic ina c t•amos <Jnnex.Ds. En:zrmha!·ia. ·~ 
1·amo;; annexo;; ·~ ..-\.J'<:-Ililnctur3. · • 

."\. sua dil'ec~ãn ~ confiada a. um reitor, c;;colllid(\ parn 
~ervu· rw!o pra;w de t1·cs annu~. e devendo sel' titulado em 
direito, meJ]icina, enge.nh:n·ia ou· architec tura . 

. Cada l"::tcutciade. n.&~irn \'omo a sec•;lio ··cl ·~ ensinu secun
darw, está sob a ~mmecliata direccão ele UtH decano . 

Ha o Conselho Dni.\·t> :·~itario. pre~idido r,el-o Jl in istr o <la 
Itt:SLrucção Publica, e formado pelo 1'eito1· da Unive l'.sidadc, 
pelos decano~ das F aculdade;; c · .da seccão de ensino sc
.cu~cla~io c por um numer<l igual de . memllros ele1tps po;
matot·\a de Yoios p elo;; r:ida.dãos iuscriptos na Cniversida{!e 
com o tttnlo dü ::loutot· ou licencin.do. e cvm uppr-')''aoão d•) 
Poder Executivo . • · 

· As Faculd-J.des t.cem os seus conselho:; de direcção. com
pos tos de dez membr.o;; c um decano, que é o p t·esid0ntc. 

O ensino uuiversita.t' io é ·confiado a {>rofe;;súrcs ct>tlle
dr•àticos, titulare5 ou interinos. .havendo tambcm a. classe 
d(l.S substitutos c. nesses ultimos tempo::, a do,; aggregatlos que 
são ·substituto;; ·c!Jim• .~PJ~vi c.o;; esp eciaes, !)')l· cs()aço r.le trM 
anuos. 

O CUl'SO academico termina. pela expedição do diploma 
COJ'rcspondente MS c~tudos. universüario~ feitos . 

. ItaJ.ia .-...: A:> Unive rsidades italianas estão na. depen
rlencin do ~lini~tro_ da Tn~truccão e são dirigidas por um 
1'eit01·, eleito por do i::; annll;; e l)Or um conselho academico, 
sendo as Faculdade;; de (JUC. ellas srJ. compõem governada!" 
por um v1·c~idcntc, um Conselhn de FaculrJad•:. e uma Uli
~f'mbléa gel'a! ue profe5SOres. 

O profcs:;orado é ' dividido nas .. .seguintes cla·S.ses : livres 
docent-es. e:ncarre?ado$ de curso, pr.o.fessore . .,: extra.ordinariQs 
c profe~::ores orainario:;;. · . 

Os p rofe;;sores ordinarios são pecrulados dentre os ex
traordiuarío5·, P. são providos a r equcrimúnto ou mediantt~ 
pl'Oposta. da Faeuldadt', preci sando, porém, provar que excr:... 
ceram o profcs~ol'ado t:!x traordinario pelo menos durante tre~ 
annos escolares, sem interrupcão ~ que t.ccm Mv.os t.i.tu\(1:; 
scientifi<:os e aptidão didaclica. 

Para ser livre docente 6 preciso nble t· p révia pet'mJssao 
<la Facul_dade cn1. . qm prPtendc en~ina~·. ou ::;ubmeltl'lr-s~ (l. 

um exame especial. 
Encarrcsado de curso póde ..srr qualquer professor or

dina.r io ou o:xtra.ordinarío, livre <locente, etc. . scmprr. !)OI' 
designacuo do ::\linist.ro, por proposaa. da Fa.culda tlt•. ~ i. 'fl1' 
trata de ens·ino IJbrig-atorio. e de accürdo com -1):\t'ecrr ela 
Pnculdadc c do · CO'nsr.lho Sur1e-r ior, f'i do curso fncull alivo. 

Suissa - Na ·.suis~a o· regimen univt>r~Ha.t·io está mn 
pleno .de.sen\'olvirnentc . I:la cerca ·d~ se f .c Un ivcrsidndcs. nmn 
uas CJUO.C!!-. e d{lil mo.i~ importantr.s, a de Lausanne, ~~omprP.
hende uma. Faculd!ildP. de The(llogia protes.t.an.te. uma. de Di-
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reit.o, uma dn :\leddcina. wm-a de Leltras e uma de Scicnciaf;, 
e.~ta ult_ima rlivi~ida .em !reg secçõe~, seíencias mathematica;;, 
physiéas c naturaes, -seien.c:ias pharmaceut:icns e sciencia~ 
technicas. 
· Tem .á sua rrenlr um reitor, elr:>ito por dois tmnos 11elo 
Senado univcrsi tario, formado pelo~ pl'oi'cssores ordinaríos 
e cxtraordinarios.. - · · - · 

H"- os dacanos· da · Faculrl~de c os · conselhos que os as
sistem.· 

.A lerminacão dos cursos ministrados na. Universidade é 
af.testada pelos díffercntes cliplom·as que e!la conf~re. liep1)is 
~c e.<;tudos regulares. . · 

. Inglat~rra :- São inslituioõe.s anlíquissimas c da maior 
influencia na vida da Ing1aterra. as suas Universidades que 
J[{)nta.Jembert e.m 18l5ô caracterizava nas seguintes rialavl'as; 
~A independencia mais complcfa em relação ao poder pu
hlko., a 'í'aticdâi:lc ·"n:a 'tmid.aâe. a diversidade dos regula
mento3. a liber<l-.idc ·dos ·rül·so~~. ·a antiguidade c o· caracter 
religinso· da origem,_ a ovulencia e a estahilidadc .do p.atrimo
nin», cal'-actrristico" ({U!'\ ainda hoJ.- -se rna.ntf'em. segunflo 
n.tt.esta <Max Lr•clcrc no seu lh-ro L'Edlrcrrtifm dom; l"An~le-
ter?·e. _ 

-A-- UniYersidadr. na 'Inglaterra. é uma pessóa mora! fo-r
mada pela Jederac·ão de ou{ràs muitas ·,pessõa,; ·flUO são .os 
Cnllegios, ·O seu "verdadeiro fundamento 1üstorícn. 
. ··A sua dircc~.eão é a seguinte: um ch:mceller. hoje com 
fum:cõcs. m~is ou menos h.onorificas, 1.1rn vice-chanccller, 
verdadeiro chefe do poder executivo. dGis proctm•s e ad
,juntos. respectivos e. e.onselbos de adminí;,tração. em nu
mel'{) de trcs, t:rml~OC(ltion, con(Jrr:(Jation ~ consrlho hcbdo-
madario. . _ · 

. O :;;eu professorado é ·(]os mais c-apazes. {)S seus cu1·~o" 
t.cenl. .muito a. pt-e.o-ocup.a:ção da cultura desinteressada, os 
exerci.qios physicos. e a. forma(;ão do caracter são prcoccupa-
eãn éonslarite dos seus dil-igentes. . . 

A . extensão uni.versilaria, - c reação ingleza. · é JWa ticarl-a 
em· lar~a .Pseala e soh mil J'órmas dível':"ort!-i. 

VH - ;Yo n,.n.síl: a ~-~;(Jiuriio da idén 

A .i Ma de. organizar o ensino ·superior pelos nJGldes uni~ 
v(.'lrsit.ar1os -surgiu, Ptn nosso paiz, ante;. mesmo dr. tws con-
st.ituirmos em na;,:.ão aut.on.Dma <' S()htlt'a.na. . 

A creação da Uuivcrs.idad•~ R1·a15ileira. figlll"a"n .iii eomo 
um do;; ponl.os (>.~-srncio.r.;. no famo.tlo nro~c:wamma CJ w~· .~e h:a-

. cara a Conjur_ar;üo 1-lin~it·a. o .. ú t;Drrcntç q_ur• D. ~o~o. YI l)t!·~~ 
Fõara. em confm1· a. Jos,. Bom!ncto a llllSSnn d(' ;d1r1::nr ,a Pl'l
meit•a universinad~ a rrf''<l'I'-~1'! n•'~ta citiaul' rle S. Seb'b.sl ião 
do Rin· de· Janeim. . 

:::\a ConstituintP do Imp'erio a idéa -leve ru-Jcptos O>' unn.i~ 
· fervorosos, ent.t-e ~Ues ·José Pelicia:no Fernandes Pinheiro, a 
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quem ~o_ube:~ i[,liciaUn clt' JWü p4it· a fu-ndação d~ um ;Inst.i
·-tuto umvcrsrlano. com :;r~dr' ·~nt :3. J>aulo, ;;it.i o preferido 
llOI' vantagens naturne~. r! razôr's out·r·as cnlliu invoearlas 
como :<alobridactr~ ·~ amen idadr• tl r, di ma. a))und!ln(~i a e ha-
rateza dr vida. · . 

A [H'Liposta nl('l'f'("('ll dl'lida " t.rill1atlle ubeu.;;sãn ('ill que 
tomu['am paxtr; a:'. figUJ·a~ mai,; salir~nl~s da Conslituinlr•. 
sendo de Ob:'!e'l·Ya(' qur. as {[iwr;.:l'ncia;-; mui.;; accentuada~ 
foraú1 as l'C'fefentr•;; ao llUillC!'O dr> Unin•r·,;iclat!c~s e as a.Ui
nentes . ao;;: ponf o:;: destinado,.; ,·,,:: ,.;''d•·~ dn.;; :me~moo; cstalH!-

. l ~>cimcntn;; dr' educação supcrin1o. 
•.J;í haYia sido :lp provado o p lnnn da lTeat.;ãn dr) duas "Cni

vcr.sid<Ld6. quando tJ gol IH~ dl"' "EMadu di s,nJYeu u Constiluint0. 
Durante 1 o do r• ppt·indo de Yigencia da monarc llia. con

sLit.ueional. a id(~a era. a eada 11a::-so rctoma·rla or·a nn Parla
iJDCntn, ,1wa nos plano.;; minfsl(•t·iac;;. 

Bet;na1·do d~ \:·a~rnnc•.'l[(JS, -::VIinis[.ro do hl1!lfrio. antes de 
1 8-1.0, c;:cr<>Yía: « ... nãn po~ 5o dPixar .de! rende!' lwmcnagcm 
ao xoto lltíisnno do::; IIH'US n.nt 0c·~~sorrs ~oh-rc a cDnveniencia 
da. reuniíío de lar;, r•.olahr> lr•cimcnln;;; (rdcria-s(• afl ensino 
.~u.prríor, enm out.r·0,.; .i{r. f'Xistrnlc;; t'nl.t'(' .nr'•,; P cnm ntais 
alguns qllc se deYem c·r.·i•ar rcn um crwpn d•• l:ni>'PJ'Sídadc na 
Capital dr) Tmperin. 

Est . .abelPcida 1.ana Unin:r·sidade-. aopronilam-.SC! talento;; 
que, sem e-l.la. ou jaz~ or.insn;; (lu se mn$_trariam menos ap
plicados p~la falfa de ·~,:eolas ele sciencias para (JW! lcm mai,; 
pro"nunciada propPn.~ão: e adqui-re-se muito .maior dasenvoi
Yim~>ntn. frr([urntan•h• sínmllanramf'nlc c;.cola;: de· ;;cíencía:; 
diversas . 

. , A curinsiüade nw.~l)ln ,\ al1i uma nrigcm .dr~ mai<w ;;abcl'. 
f.rrqurnt.ando os r;;tudantr;: d•~ uma sc-iPncia as aulas da." uu
lra·s; .dahi a L1'11ea dt•livro:;. a rommunicaçfio de icl-tas, a cmu
·J.a.çfío. emfim. (]Uf' ifín Ílll!lfll.'t.:mtes COmO lnu\"aWi:< l'P~tlli::ttJI);-; 
;;;;ihf" prncluzit'». . 

:"/ãn •'l':l nntr·a a lin!!"tta:;cm de Pnulino de Souza. QU~, :).Ii
ni;::! r•n do Tnnrr•rio Pm 18711. a~shm ,;c exptr>s-sava.: «~ão dci
xar·~>i <J,; l'ltanHtr' 1 nrnh01t1 a. \"O~>'a a ti (>nçãn l}aJ'a o plano .. i<í: 
1 antas ,.t'z"" a\'r>nl ndn. r1:1 runda[)ãn ele uma C'n in·rsirladc 
nr•,;:la Cr);·u~. · 

· · Par·rcr ClllC' r·~h. a l1"wi:; _hnporlanlr. l"il:a <; il!u;.;L.t·a.da 
ciilnci•~ da :\tnPr·ica do S:.nl. esf.a nn ca.~o de rn.~,;Lttr um csta
hl'l<'cínwnlo r!P lnl rwdr•n1. t:uja;; Yan1.-agPn;; nií.P po-dl"'-m .~Pl' 
t•nnlt>.~l.ada;;, sr·mlo in iH'ga\··.-·J qnc rla r r união. ~·m uma ~·) cor
po:·ar;~n lu•m rwgani1.ada. rk_ ho!llC!l:; not ,aYPJi'_ ~m dtversas 
s(.,iPtwia~. ha rt,~ r·p~ulfar· mator lilr.ttamcmto r~ mlcl'~ssn pelo;; 
1 raiJnlhn,- da in t "11 ig,•ncia n g.ranrl•~ impulsn ao rn~ino pn
bliétt»". 

;\'"o· mr-;,mo anno Paulino .d{' 8-0ll7.n. rna.niiOtl {i Camara o 
· seu pl'Ojecto ~obrr> a ct·r.ação da U~:!.iYcrsida_de. p-rojecto que 

mereceu da Commíssã<:> de Jnstrucçao Pubhca, ·composta de 
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Duarte de Azevedo, Jt1vcncio de .t\lruü1r e Borittacio de. ~'l.bre;, 
parecer· favoravel. · 

!\Iesmo assim, e apezar da. sympathia com qúe i) succes- . 
SOl.:, de Paulmo de Souza, na past.a· elo Imperio. o conselheiro 
.Toao AJfredo, levou ao ·Conselho de Esiado o plano educativo 
do .~eu antecessor. o projecto nii.o t.eve andamento-. 

Em 18~1 Homem. de ~Iello, l\fjnistro do. Imperio, fazia 
nova tenlntiva, "em e::nto, chegando assím a l\Iona:rchia. ao seu 
~rmo ~em~ real izacã.o d~ ir.léa tan(as vezes afagada pelas sua!\ 
fJ~ra<: ma1:s r~pre~~ntattva.s e p elos seus ma·iS con51Jicuos es
tadJ.stas. 

Prc.clamada a. Republioa. o primeiro projeclo aPJlarecidü 
-no sentido da instituição do r egi men tiD.h·ersit.ario -foi o d o 
1>eputa:do para·hybano Pedr.o Ameri-co. aue, em ·1892, propoz 
a creacão de tres Universidades, uma da.s· quaes na c·apital 
.Federal. out-ra am S. Paulo e a terceira. em uma das cida.d13s 
da .Boh!a, Pernambuce; ou ·.pará. . . 

As despesas necessaria.s á n1anutenc5.o · de ta-es institutos 
deveriam raber ao.& Estad<Js ou municípios em que estivessem 
localizados, concoN'endo :.·União apenas com um terço dellas. · 

· Este· pro,ieclo não teve andamento, e em 1895 Eduardo 
Ramos c PauliQo de Souza JuniOT offereciam á Camara uma. 
outra proposição em faee da qual a. Capital.da Republica. seria 
dotada de· uma Universidade, coni.nosla de quatro Faculdades : 
direito, ·1\Icdicina. Scienc.ias naturaes e :.\Ialhematica e :Lett.ras. 

;Não ü~Ye ma.is afortunada so-rte ·o project{) Eduat"do R.a
inos-"Paulíno Junior, a r es-peito do qual nem sequer s, pro-
nunciou a commissão ·.te.chnica .rt?spectiva. · 
· Em.1903. llor determinação ào àfinistro do Inti3rior, tJ. J. 
~~abra, o profess;:.r Azeved() Sorh·é, da Faculdade de Medic-ina, 
do Rio oe Janeiro. conhecedor da. situação do ensino superior 
nos paizes mais adeanta..dos da Europa, 1>nde demor.adamentê 
c.studára: o problema, fez publicat• o prO:jecto que elaborou. n. 
r e'sneito do qual :>e abriu norfi~do d-ebate, p.or vezes muito 
brilhante . . no qual tqmaram parte. por solicitação d<l Go~ 
\'er no. as ~-ongregacões e dirrctorias rlas noss:H mab reputadas 
Facu!dadcs.. ', 
, 0 pro.iect o Aze\·edo S?rh•P. institui~ quatro U.nivel'Sidades-:· 
nma. em i!ada uma ·das c1dades do RIO de Janen·o, .s. ·Paulo, 
Bahia e Recife., . ~ozando cada uma. d1'llas <le ne.rsonalid~de . .iu 
ridica· e (I~ ::mtonomi:t didncticn, administ.rativa e discJphnar .. 
~r:tb a ví2ilancín do Esladn .- . . 

•\ Universida-de do· R i o de Jane-iro abr angeria em co Fa
culaãnc~ àic::linctas: lr.t.Lra;.:. sr.iencia.s phy;;icas e naturae~. 

_ nlC'rlicina. Jurisnrud~ncin; o engr.nha!ia. · . . . 
As UnivP.rS;dadf.'i; da.~ out.ras c1dnd~s 5:er1am nro\"lsOrla

mcnf.r. inc{m·rplctas. ~· se co:nsl.il.uiriam Tn~La reuniã.o das es
-cola:> ~unePiorP. o:.: então n1antidas p~la tJnwo na.~ c1dades em 

. que teriam séde. . .o projeetf.l Azevedo Sodrti foi le,·aoo ~ Cam:ara. pelo· 
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Depu fado Ga:;l ;io:J da Cunha, cru~ o Justificotl t>m longo dis
cUl'ii•J e qw~ n,junl•.>tt C\s quatro Cni\'cr,;idadcs p1·opos la.s mai~ 
unia -- a de JJello Horit.•mLc, que I'igul'aria. tambem a t.iLui•) 
PJ'OYi~~q·io .. ua da::.s•! das ino-ompldas, previ~ la·:;; no pla:uo Au;
wd'-' :::-odr·e. 

A (;~nunissão tle JnSlrucr,,ão PuJJika }H'ouunc.iou-5•~ ;;oi.Jrc 
e.:;le prOJ e ef.o com mull.a. cbi1'Jl'a e lcl-o clll Lc r1110S que o:Icuo
::am pouco ~preço tJ (!la:; pt~iilcipaes it.l •~a:: expedidas que não 
:!oram exammadas c•.<:n o cuH.Iado .111CI'N:ido. Ha, pOl'~m. o voto 
em separado. ·elo DepuLa{!o Satrro Dia ~. em que a. questão ó 
estudada carmhosamente, demonstrandto ~eu aulor muilo co
nhccimentu do problema tal como então se aprc;;cnla.va noe 
mab adE"ani.ado~ centro::; c~lure~e.~ ela Eul·opa. 

Em H.HH o Deputado Jlodrigues Lima. ~uggcdu á Camar3 
a. cr:caçiiu dt uma t:ni\'CI':>idade no Rio do J aneiro, com auto·~ 
nomia •Jídadü:a. acluninislraliYa, disciplinar ~" pcrsonali.darJo 
.i uridica. fnnnaua pelas Faculdade;; de :'lledicina. Direito. Phi
l•>:wphia ro Le tlt'8i' ~~ ~cic ncia:> Jlathemalieas. Phy:;kas <~ :\a-
LI.lrae:-:. · 

. Em t9n8 •.l SenaJür E :·ico C•je\ho fr,emulou· um projecf ,., 
üe l r; i pe~ qual t•s coqJtlS doeentcs uos inslilulo~ de instru
ccão SU[IC•I'ior. ]WOI'i S~ional e tC'ChJl ÍCa, ·ilUbordinados. a.o :\[in is
'Leril1 do Int~rio 1·, inelusive n Gymnasio )iacinnal, ·Seri::un · 
emancipado~ d(l. lul. r. la g(•Yt-:rnam<!nlal, afim de adquirirem· 
absoluta autonomia didacUca r. pa,;;sarem do r~gimen officint 
a :;~;~,• o~ nur.lr.o< dr~ un h·prsilladcs. invci:lida!> de per~nnalidado 
dvil. 

Ficavam c-rcaàas rl0su'e Jogo. (;Otnn C(•rpirações d·~ mão 
moet:\. cin~n T.iniwr3ida·dcs, c--om sP.de no Rio do J-aneir o. São 
Paul;,; 7\Iinas Geral'.". Pcmambuco e Bahia. · 

Em J!H:i a chamada reforma Carlo~ ::.Jaximiliano ~statuiu 
que n GnYf'rno F~d craL quando .iulg-a.ss~~ opport.uno, reunirin 
nm Uniwrsir1D.de as E~cola;; Polytechnica c de :\Icdicina do 
mo de .rant>iN>. incorpnrando a ellas uma das •Faculdades Li
'\1'1.!:. de Di1·8itri. sob a reitoria do presidente do Conselho 5tt
JlP.rinl' do Ensino. 
· :Obediente n esse dí~posiliYo,.o Governo expediu. em í do 

set.embro findo. o decerto n. 1-t. 3 i3, ereando ·a Uniwr~id:vlc 
df> Rio de Janeiro. 

E ' esta, ·~m seus traços mais gcra~s. a evolucãn d~ id~a. 
de · implantação r1o ~~·~tema univer~itari•1 no Pnsino ;:upC'rior 
<lo DTasil. · 

YITI - No H1•osil: o pl'o.iecto A.::(?t:edn Sodd- r:asl('í.Q (lui 
Cunho. .,. 

Dcnb•c as .mnitas tent~t.h·a" feila~ para imnlrmlar o rc
gimen uniwrsitario no ensino suncl'i.or .elo Brasil. tent.aLiYa:; 
que· veem do nns:;o tempo d~ coloma .Já ~numeradas. uma 
dev~ ser estudada. mais detidamente, porque ineontest.avel~ 
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mente foi elaborada e1n obcdicncia a um ponto de vis ta ~ysle
matico c OJ'ganíco, revelando o seu autor um pf)rfcito .conhc
cim~nto da matcr·ia e um desejo evidente df) realizar obra du
radoura. 
_ Por jsso mesmo lo0I'OU, cruando trazi-da ü - publicidade. 
u.ma larga repercussão nos meio.s scie-ntificos do . paiz. tendo 
s ido csmiurada em toda,s a.~ 5Uas faces pelas cougregaçõcs das 
nos:-as Ftli:uldadcs c academias, as .yuaes, Pl'la voz das .sua;: 
m!l.is altas fig·ura-s representatíva:s. puzcl'am em relevo os 
seus rneritos ou apontaram as falhas porventura, a seu juizo, 
cl~t:ontradas. · 

Referimo-no;; ao projecto ~laborado em :1 9.03, por solit~i-
1açiio do Sr. !liinistt·o do InlcPior, pelo professor Azevedo 
8odd, da Faculdade de Medicina. do Rio de Janêiro. ·o qual 
f iZCL'a antes ·demorada estadia na Europa, appllcando-se :..ao 
estudo das organir.a~ões univer~i\(clria~ dos mais u.vançados 
centros eult~uraes europeus. 

O primi~ivo pr·oc,jcto do professor Sodré foi submet tido 
ao exame dos corpos doe~nlcr, das cse.olas superiores e do 
grmnasio nacional. e de accôrdo Mm obscrvaç_ões •por elles 
.emittidris c pelo auto1· considerad·a;; procedent es. ~offrcu . a..l
gnmas alterações, sendo . apre:'!entado ao Congresso' Nacional, 
p elo entflo DPpntado por 'Minas Geraes, Sr. Gaslão da Cunha. 

. E' digno de leilllra o discurso com que o .Deputado Gastão 
da Cunha lcv0u á Caroara', sob a fôrma de projeclo de lei, o 
trabalho do pr-ofessor Sodré. 

Ncllc o rc·r·rcscnt.antc de Minas estuda, antes di!' tudo. o 
a&pllc·~o politic.õ-social da questão para accentuar que na uni
dad~? cducal·iva visada pelas universidades deve residir o rc
m~dk, mnis ~ffir,az para imp~dir a dr.sa~nrreg:ocão. dos elc
mfmtos ronstituf.ivos da nossa: · Patria. 

P<>r.do P.m relevo essa missã1> aUl'ibuida ao regin·,cn uni
v c-r;;Hario de contribuir poderosament~ par:a. a cohesão e llO
:r:wgcncidaclc nacional, o Sr. Gastün da 'Cunha diz acreditar 
<l•H' as úniversidades. sPrão, entre nós, pontos de convcrgenci:» 
de t.oclas as energias que !'e dis-persam em nosso longo territo
rio: eHas recebC'rão em ~eu .seio os fillws dos varias Estados, 
com tcn·dcncias Pllssoaes c orirntar;õe::: diSS(!milhan te c os <t~~
Yolvrriio. prw mf'io do cn5inõ: irmão.s pelo pcnsam~nto C\ p~lo 
l'Ora~ão. pois {tidos r.l!f'!" disporão de um me~mo fundo de 
id~n~ mora é'~, phílosophicas e sci~ntificas. ~ 

E ' ;;nuido que lima. ceNa COJTP.Ulc pltilosophicn. ]WC.Sa ui
l'C<:'lnmcnle aos cns.innm~ntos d ·~ Au<;uslo r.oml "· t•on ;; iul•t'n. 
nociva ao p1·ngrr)~~o humnn•1 n cxist,ent:in rln.s univr\r:'iitln. r.lp,>. 
qut'. nn vet· do grnndP •p<:'nmctnr francc:z, se conl'\U lu i r·n m 1:tn 
\'Cr(lncit·n.s hali.J arl.o;; ri~~ mP.Laph~·;:ic.:a. 

O Sr. ·Gustão da Cunha, combate es:>ro. ponl•• li·· ví~la. 
rr:l)strando Qlle as organir.ações uniYPrsit:~riu;; mtJd•'l'!lUi'. l' l'.Í il
vcnt•Scidas pt!lo mol.hodo expet"imcn,,·r. são o,; mai:; JJOrJ•'l'f•,..o . .; 
factores do desE.>nvo!virnP.nt.o scicnt:ifico. e ncêcuf u:~. qu r• ii\i'o 
mesmo estão r.omprehendendo as mais cultas r1tv;õ.:~ do g-lobo, 
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'2\t.ia vi da 4Cuuca.li•·a, na,- suas fórmas ;;uperiore:õ, toma cada 
\'11Z mais a frição de 1111iversidade. 

;.-\. -~~guir, o r c Pl'l'BCntant.l! ·mineiro refere-se ê.i. decadencia. 
do •msino rw 13ra:;il. a impre-:slabilidade <.lo nosso regimen es
(•.t:•lar·, invo::ando -o::: ·purrr:rres elas congregaçõ~s àa .Faculdado 
rlc ?ilr:dicino. do Rio de Janeiro e ôa Fíaeukl"ide de Direito do 
Hccire, nos CIU•!l.cs se al'lJOlla para uma organjzação nova, ma1s 
ç:ompleta, mais . erficaz. ma i:; salis1'actoria, o qun é de esi?e
rar da universidade. t:om a missão di! clar ao nosso ensmn 
snpenor o mais elevado grúo dn mnao.ac <te que tanto neces
~il•:J.. 

O Sr. Ga~lão ela Cunha pede, em harmonia com o .pro
jccto Scdré, ,j:.í nesse ponto modificado pelo proprio autor, a 
t~t·caçüo de Yar-ias universidat.les, attendendo assim ..-~ cxten
sti:o do nosso ienilorio •com uma população l~SP•'l.!'sa, de va
riadas necessidades intellcctuacs, além de raz-ões outras, 
como o exemplo dos Estados t:nidos " de quasi todas as na
ções curopéas. 

Yamos dt'l.l' em resumo a oricntacão ~era! do IJrojetLl'. 
.::uja apresentação ti Camara foi feita pelo Sr. Gastão da 
Cunha, mas cuja elaboração é, coni'essada)nt~nLe, do fH'ofessor 
~\zevcdo Sodré. · 

Cinco são as nni;;ersidades a instituir nn Brasil, uma 
nesta cidade. e as outras, rcspeclivamcnt.e, em S. Pt'l.ulo, Ba
hia, Recife c Bello Hol'izontc. 

A do Rio de .Janeiro abrangeria cineo faculdades: lottras, 
scicucia, mcdicín;l, direito c engenhal'i~l.: as outras univer
sidades seriam provisoriamcnt c incompletas. c conslítuír-s(~
hiam pelos institutos df) ensino superior então mantidos pela 
l!nião naquellas cidades. 

Todas ellas gosari>'l.m de personalidade .imidicn. c auf.Cl
nomia adminislrat:iva. didadiea f' diseiplinar. sob a vig·i!nn
cia. <io poder publico. all·avús de um reitor, de nomNtc:ão· 
pelo Presidente d~J. Républít:a. 
· A funcç~o principal elas universidudes seria ministr:H' o 
cn~ino secnndario c supo'rior, tendo em Yisla uma finali
dnde eminentemente Dratíca r. profissionaL c T•romovcndo. ao 
mcmw lcmvn, pn1· um f'sl.imulo• bt!lll condudíclo c pn!a r.mula
•.:fio _o· L'rogTt·.~...;n lia~ ~;o:ir•neias no Bras i I ·~ a l;(tn:-;W.ni<_:ãn (I,J 
uma ·1 illemlur·a , f~i<~lrl iriea l1::tl'innal. 

Quando o pel'miLlisSf'lll o;; sr•us rN:m·Bos palt·imonia•'s, 
a~ universicln.de:,; deveriam I!rnmovcr it Jundaçfto dr. escolas 
]Jl'ep:tratorí~ls, inLeL·mediarias entre n escola primaria. c as 
fa,:uldades de leltras c de escolas profissionaes, nos }::<ta
dos em que não houvesse organi~a~iio univct•silaria. 

A sanccão final dos estudos univcrsitarius consisLil'ia no 
ôíplomn. dr} bacharel, de engenheiro, de doutor. ele cirurgião
dl•nti..,ta. de pharmaceutico. 

As univet.sidadf;.õ poderiam ainda expedir outros diplo
mas dr. m·dcm scientifica ou liLlerarín. além dos títulos de 
licenciauo:; em medicina, jurisprudenciu, engenbt~J..ria. phar
macin, arte dentaria, partos e. veterinaria. 
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As oroi'issões chamadas Iiberaes ·teriam o seu exerc1cto 
no ~iz !imitado r.ela babilital;lãO perante qualquer· das uni-. 
ver:sjdades fedE<raes. . 
· Essa habililaçã.o dep~;nderia Ide um ex.ame de estado, 
instituído nos moldes allemães, com pequenas variantes. · 

As faculdades e escolas mantid~s pela iniciativa privada 
funccionariam sem qualquer dependencia. do Governo Fe
deral. 

O patritnonio de cada universidade rêspondería pelas 
despezas neces~rias e seria constituido por clifferentes con
tl'ibuu;ões, principalmente as subvenções votadas pelo Con~ 
gresso . · . 

O corJ?o docente seria composto de professores ordina-
rios, extraordinarios e livres docentes. , 

O proviDlento dos. cargos de professores ordinartos e ex
traordinarios ·Seria feito por promoção, · ·mediante concurso 
de trabalhos e · títulos, de um professor extraordinario a or
dinario e de um livre docente a professor extraordinari.o . 

. Ficaria, porém, a arbitrio da Congregação da Faculdade 
em que a vaga occorresse, offerecer o Jogar a preencher a um . 
professor eifcctivo ou em disponibilidade,ordinario ou extra
ordinario, da mesma ou da Faculdade congenere, o qual . ti-

. vesse adcruirido grande nomeada pelos seus mer itos scienti
ficos e pela: superioridade do seu ensino. 

Para a livre docencia seria indispensavel a exhibição de 
provas de babilitacão. . · 
- Cada faculdade teria cursos officiaes e cursos livres. 

Os. cursos efftciaes seriam permanentes ou complemen
tares, os pr imeiros -dados por professores · ordinaríos ou ex
tL·aordinarios, e os segundos por professores ext.raordinarios 
<H.l, na faltâ, por lhrre.s docentes ·designados préviamente :pela 
~onenregação. \ 

Os cursos livres seriam integraes ou equiparados e par· 
cellares ou lle aperfei()oamento. · . 

O projecto Azevedo Sodré- continha ain<.la muitas outras 
dis~osi çõe,s relativas ao reitor, ao vice-reitor, ao Conselho 
Umversitario, aos exames, aos devere~ l o proféssorado, etc., 
formando no con.iunto de suas differentes preseripcõr.s um 
todo perfei tamtmte harmonicor no qual é facíl precisar r> 
ponto ele vista geral, ·a orientação seguida pelo autor. 

A Commissão de.Instrucção Publica sómente com grande 
demora deu o seu parecer a respeito do projecto e fel-o clr: 
modo a revelar claramente a sua nenhuma sympatbia pela.~:
idéas que elle consubstanciava. 

E.' assim que começa por considerar prematura, senão 
i noppor tuna. a creação das universidades previstas. que· só
mente reputava de possíveis resultados apreciaveis,após um<:~ 
evolucão gradual do ensino, contentando-se por ora·, ~om u 
acceitação de medü1as q '\lJO co;nduzissem as fac:uldudes e es~ 
colas de ensino superior a autonomia didactica adminis tra
tiva c disciplinar e á acquisição de personalidade juridica. 

Desse parecer divergir3m os Deputados Saiyro Dias e Sá 

. ....... . 
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Peixoto. o Pl'ilneiL•<J dos qua(•s e~crcveu um long-o Yot.o t!Ir, se
:pa~ad~. n<2 qul?-1 é ~studado o problema. universitario em üt~·~ 
da evOtluçao ll'lstorJca do Br·asil, bem l:Omo da. hist01·ia do:o 
Ol1tros pov~s. e das _n·ec:essidadcs educativas da época . 

. O ~r. :saL~To D1as. depoi,; de procurar mostrar· (]Ue a~ 
~n_1vers1_dade.? fl~Jl'e:>ce~n em toda ·a parte do mundo e que <f 
lde?- Ulll \"Cl·sltarw. e~la na co.rrenl•) llll'lltal do mnmenl.o !Jis
torwo .. passa a analysa:l:'. os ponto~ basicos elo pro.iccto var:~ 
CO!J.Clmr pelo voto f}e que ·o regimen univcr:;itario Sl\ÍH ap
J)headq desde logo. as faculdades federaes, á~ ~~;,aes seriam 
~:o_nfcr1da~ ~~ regahas de personalidade ,jurídica c :la aut(lno- · 
m1a adnu~v:!tratiYa, didactica c cli~eiplinar. . 

. O pro;ecto Azeye~o Soclré-Gaslão da Cunha mol'l'eu com 
? par.ecer ela Comm1ssao .de l~?rtuccfio Publica, niio iui síquer 
mciUido em ordem do dta e iwou no archivo da Camar:t a 
fazer ç_ompa~hia a. muitos outros, nos quae~ a questão d:t. 
educaçao nacwnal e encarada sob (}Ualquci' da;; suas multi-
pia~ l'aees. . 

Pena é que assim tivesse sutJcedido, pois innegavelmenL·~ 
representa a mais séria tentativa feita no regi.men republi
cano para organizar o ensino superior em moldP;; adiantados 
~ sobre bases seguras e esta\teis. 

IX - .Vo B-rasil: estalfu actua.l. du questüo 

O det:l'eto Llc I de setembro findv, com o qual o GoYerno 
da Republica instituiu a Universidade do Rio de Janeiro, pot• 
julgar opportuno dar e:xccução ao disposto r..o art'. "ll• do de
ereto n. 11.530, de 18 de março ·de 1915 (reforma Carlos 
~Iaximiliano), contém poucos artigos e trata a materia sobre 
que versa da fórma a. mais geral e vaga, de modo a não 
·deixar no espírito de quem o lê a no~1ão exacta e segi.Ira da 
,-erdadeira orientação a ser seguida pelo nosso Instituto IJni
:versitario. 

O · artigo primeiro dispõe que ficam reunidas em Uni
versidade do Rio de Janeiro a Escola Polytechnic·a, a, Fa
\!uldade de Medicina c a Faculdade de Direito (esta dí&pen
.~ada da fiscalização). todas com s~de na Capital da Repu
tlica. 

~o artigo segundo esf.ó pt·c::crjpto que a direccão da Uni
Yeesidade .eaberá ao Presidente do .Conselho Superior de En
sino, na qualidade de reiLo1•, ao conselho universitario, con
~tilnido pelo reitor, pelns directores das esc.ola~ referidas 0 
por seis pT·ofessores catnedrat.icos, sendo dois da cada COil
.grcgaçãn, eleitos em e>~l'ut.inio secrnf.o, e por maioria ~bsolnt.a 
de· voto~. esl.a.tuindo-se ao mes·mo tempo sobre a. manc1ra pela 
qual dc...:·c ser ~labo!ado. o seu requ~amen:to. 

A au tonomw. .dtda~ttca e admm1stratrva das escolas que 
i'l'âo formar a. U11ive!'sidadc ó ·expressamente assegurada peln 
.~rtigo terceiro, que eontén1. ainda. a ~specifkação de que toda 
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~ ol'g-anização que :>c l' i r.~l' .._ll,:,-ct·á umoldar-~c ao dectelo 
Carlos Maxirnil 1ano. . 

A d cclarac;ão d1~ que a F ac.\\luadc de Di!•eít(' continuará 
a manter-se exclusivamente com ns renda:; do seu· patrimonio. 
sem ou tr·o auxilio officinl ou \'tmtagem além dos que· ihe são 
·outorgado;; :POL' sctt~ IJ)II.alu~os, é .obj ccto do artigo qtia.rto, 
::H.mdo o qumto destmadu nu dnssH!IJ - I'cvogam-se as dis-
yosicões rm Ct•nLrario. _ 

A reforma Carlos l\laximiliano. nu adigo em qÚe o Go
Ycrno firmou a · cr<!n~o:üo da nusl!u UníYersidade, diz textual-
men~; · · 

«O Governo 1.-cdcJ•ul. (JUUI!do nciHu· opportuuo, l'eunir-á em 
'Cnivor ;;id·ade as ciolcoln~ 1'nl~' ll•cllllica c ct·e ~Ied.icina do Rit) 
de Janeiro, incorpo(ant.lo <L •Jllns umn das Faculdades Livres 
de Direit-o, d íSJ)r.n.~andu-n dt\ taxa de ·fiscaliação e <!ando-lho 
gratuitamente edificio parn funccionar. · ·' · 

O Presidente do ConH•Ilto .Superior de Ensino será. o 
rei tor ,da Universi{iadc . · 

O Re~imenl.o Interno. (.> J uboJ•ado pela~ tre5 congregaç5es 
J·cunidas, eonrpl~tUI":'t a oq::w iza~;ão estabel~cida no presente 
decreto. ) ~ 

~o wnjunlo uas multipltit' uisposicões que fOrl})am o <l.e
jreLo Carl os Maximiliano nil \, :;c o~~ra, além do-ãrügo acima 
transc.ripto; qualquer o·u !J·a r,.1',)1'L•nr:ia ao regimcn universi-
turio. . 

Ao contrario, o que se ubsot·vn em .:ada um dos seus prin
cipies essenciaes ou uns -"~LIIlS menores particularidades, é o 
r einado do syst~ma oppo!'to, <.lu Ayslcma das escolas isoladas 
e autouomas, em Yistn t.lo (Jual !r.lt.lll o edifício pedagogico foi 
arcl~it~tado e construa! o. 

A tfcfercncia do ~owl.il"o ,..f'Xll • - a. uma Universidade do 
Rio de Janeiro. de UPJ>'II'l.unldnt.l~ d~pendentc dü criterio go
vernamental. vem <"omo d lspnsh,:iiD isoladá, sem in tegração 
r>erfeita na obra c.ducul.i\'n (!llt' i\() vi:t.ava reali.zar· .. · 

Dir-sc-hia que n•' nnlmo ti•~ q•u'm n r eciigil\ e 'encai~on em 
-corpo estranho cs!avn ap~llll~ n p1·eo~upac;ão de não se mo;;
t r,a.r de t,()dO arredio •lu ••rlpll'itH ~ral dominante na logh;:-
1ação escolar dl' t t'ldn>~. n.; Jlll\'1111 t•1ilL•1s rio globo. os .. quaes, ne~f.."l 
bot~: \'ãO. organls.:lnrln :-~1•11 l'll ." i nu ~opeJ·ior, mas -dentro dvs 
moldes. ulh.•el'sitario!;. · .. 

Assim. do confr·fJnf•l ntt eumhilla~ão do que se dispõe n.J 
dcoreto· de 'i de $r?Lern!m.• d1·~t r• nnno, com o que se colttém 
no decreto que Ih~ ser'"'! u1• has1\ nã.J resulta para o obser
Yador , mesmo o mnis nll•'nl 11, 11Utdqucr elem~uto que o_'l)ossa 

·conduzir ü comprchcnsúo rxuda ua qual seJa. o coocell..o da 
!Cniversidadc tal como foi fundndn 11(• BrasiL 

E n em se alleguc sct• dcsn()ccs::nrio pr~isar os termos em 
que o novo in'stiluto dC\'C ~I). I' P.ll tendido, ·-p·orquanto . a Uni
';ersid~dc tem conccih.tM;:iío \'l\1· in. n§o · !ió a.tr-av-é'b á -sua. ~vo-
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Iuçao historica, como mesmo em um só momento historico, 
conforme o genio e os_ característicos de cada povo. 

Não é crível que se tenba querido dar o nome de Uni
versidade a um conjunto de escolas que levam, pelos peiores 

· proeessos imaginaveis, os seus alumnos á ·acquisição de ti
tulos e diplomas, habilitando ao monopolio de determinadas 
profissões liberaes. 

A instituição do re;;imen a que se dá unP nome ainda 
incdilo na no:::sa leg-islação escolar·, revela evidentemente o 
desejo de muodtir de rnmo, dando-se ao ensino superior do 
Brasil , nas ~uas multipli-cas fac-es. feição nova c adaptando-o 
ás necessidades complexas da civilização moderna. 

Esse, aliú::J, parece ser o pen;;amento dos que estão '<i; 
frente do movimento 'PCla creação da Universidade do Rio 
de Jane-iro. 

Das palavras com que o illusire Ministro do Interior, 
Sr. Alfredo Pinto, fez preceder o decreto que a instituiu, de
prehende-sc que a organização incompleta c falha da pri;... 

.,. meira hora. resulia da estreit-eza da autorização de que o 
Governo se reputa de posse, eonfiando S. Ex. que a obra 
dentro em pouco venha a r<>ceber os retoques indispensaveis á 
adopção de um· criterio modelar no que toca ao nosso ensino 
.superior. 

::5ão fundadas, pois, a.s esperanças que nutrimos nós os 
qne anciamos por uma éra. nova nos fastos da nossa vida 
NlucaLiva. de qnc o regímen novo h\a tantos annos promeltido 
pelos g'úvernos c agora, em comeco de execucão, seja em breve 
uma realidade tangível. 

\Para tal fim tumpre ter em vista, antes de tu{!o, que, si 
11. Universidade, neste momento não tem mais :por escõ.po 
explicar P 1lropagar os credos religiosos, tambem a sua misJão 
não consiste apenas em preparar para certas e determinadas 
carreiras qu(l gozarp de privilegias espeeia~es da parfie do 
poder publicv. · 

E' corto que a organização do saber em vista· das acti
vidaues pralicas não póde deixar de estar dentro dos plano.s 
universitarios, mas estes, .coroamento de todo o systema da 
publica educacãv, não podem deixar de visar as mais altas 
conquistas da inte!lig:encia, elaborando, ensinando e diffun-
dindo a sciencia. . 

!O exame dos Bystemas universitarios: dominantes entre 
os povos que os teem mais per_feitos e ?-dea~tados den?ta. que 
a c-..;oluoão se faz cada v~z ma1s da Umvers1dade profrss10nal 
para a Universida{!e scientifica, mesmo porque a sciencia, 
conforme demonstra o eminente professor argentino Rodolfo 
Rivdrola.. em um dos scns excellentes trabalhos, l' Universite 
Sociale, .é hoje o fnndam~nto de toda a profi~são c até de 
toda a vida er.n sociedade. · 

E já que fallamos de vida em sociedade, cabe accentuar, 
I"epetin.do conceitos do mesmo illust.re universitario, que as 
Universidades não podem viver alheias aos phenomenos so-

e. - nt. XVI. a.'í 
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eiaes. continuaúdo como simples offi.cinas de expedição de 
titu los profissionaes. . . 

E' ind\spensavel ter presente, :no confeccion.ar-.lhes os 
planos de ensino, a sociedade a que vae servir, adaptando-se
lhe . os seus mclhodos de accão, os seus programmas, toda a 
sua funcção ~ducativa. · 

Por isso m-esmo. mórmcnte em um paiz tão vasto quan(J,) 
o Braz i!. . oude a diversidade de regiões elima.ticas, economi•cas 
e sociaes ·pede planos csuolares c programmas educativos va
riados a vida. universitaria rec.lama multiplicidade de cen
tros. ~ada um delles refolectindo as particularidades c aU.en
dendo ás necessidade<> especiaes do meio a que tem de servir. 

O scna<lor argentino Joaquim Gonzalez escreveu um livro. 
muito interessante: «Universidade y Colegios », em que essa 
qu~stão · do regionalismo universitario é sustentada · com ex-
cellcnte e 'COpioso argumentos. . 

Gonzalez mostra que o federalismo é na Argentina uma 
forma nongenita da p:ropria nacão, fructo das suas differen
ciações territoriae.s, ethnolog:icas, economicas, sociaes e ac
ceritua, qu?, si as Universidades teem de concorrer para a 
consolidação das instituições como formula ·da paz e da or
dem- jurídica, deve tér eada uma. seu e!;ta.tuf.o proprio corre
lativo aos singulares caracteres, e estes serão revelados pela 
differénciacão régional que prO<iuzju as varias entidades po
líticas do fedaralistno nacional. 

Cadà Uriivet'Sidade será assim, no diier de Goru:alez, como 
a metropote intelleotual de uma região. 

No Brasil ha talvez mais· podt>-.rol;as razões para dar ao 
problema univérsitado a feição que advoga para a sua patria 
o ~t.'iptor argentino. . 

São entre nós mais aceentuadas as caractei'isticas diffe
renciaes da . .s muitas zonas ein que se reparte o nossó paiz, 
de tão vastas proporções territoriaes e de tão e'Videntes dis-
similban~·as socia.es. . . · . 

E' indispensável, pois. não centralizar a· vida universi
~rià il1l. Çal:lital ~a Repu"!JHi~ e fa-cilitar ~. apparecit.:neJlto de 
Ul)CI.eo;;; dtv.ersos _em barm(}ma com as nossas muf.ttplas ne..;. 
cessHiades edUéativàs. · · 

Nunca, porém, é demais insistir em um ponto: é que. ao 
adoptarmos o regitnen. universitario, hoje dominante entre 
todos os p-ovos .cultos, não devemos ficar na etiqueta e n~s 
totu1os, 1!\.as integràr as instituições que fundamos na cor
rente universal. realiiando obra ·concordando com os interes
ses sooiaés do Brasil e com as imposicões da Ci'-;Jização con
tempOTa:nea. 

X - Nn. Brasil: o P'l'ojecto A1t.St1•eqesilo-Fioravanti e o. sup
stitutivo Monteiro de Sou~ 

b p.rojecto a· respeito .do qual temos de nos pronunciar. 
em, vii'tt!de de pedido de vista, ~ de autoria dos digmo:; dept'lt-
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tados pernambucanos Srs. Ausiregesilo e Gervasio Fiora.:. 
vanti, illust.r·es professores de duas tradicionaes escolas de 
ensino sU:J,Jcríor da Republica. 

Autoriza, no seu artigo primeiro, o Governo a. crear Uni
versidade nas capi La.es dos Estados de Pernambuco, Bahia, 
S. P aulo, Paraná, Minas Geraes e Rio Grande do Sul, forma
das de escolas de Direito, En;;cnllaría e Medicina e mais inst i
tutos de ensino super ior reputados idoneos pelo Conselho Su
perior de Ensino. 

O artigo segundo dispõe sobre a autonomia didactica e 
• administrativa das Faculdades, nos termos do decreto Carlos 

.'\oTaxim iliano. que serv irá. de molde no regulanlfmlo das fu-
tu ras Universidades . · 

Diz o arligo terceiro que as Faculdades mantidas pela 
in iciat.iva prh-ada, porvenl.uta incOl'!)Ol'adas :is l:tliYersidadcs. 
Yiverão do 5eu exclusivo patr imonio, sem outras vantagens a' 
aufer ir do poder publico, além da inplicita cqqiparação. 

No ar ligo quar to é regulada a administração unive,·si
iaria. entregue a um reitor e a um Conselho.. 

O 41vc!:; de elaboração do regulamento das Un iYcr::ida.des 
é previsto pelo artigo quin to . 

. A prohibiçãú de equiparação no mesmo Estado de esta
belecimento de ensino ~uperior que tenha igual obj eciivo ao 
das Faculdades ou E:;.colas .iá reunidas em Universidatles 6 o 
assumpto de que trata o artigo sexto, dispondo o .setimo e ul
timo Aue o Governo poderá. mediante requerimento de iníóti
tuto superior desta capi tal e- parecer do Conselhl> Superior uo 
Ensino. reunir esses inst itutos á Universidade do Rio de .Ta-

- neiro, já anteriormente m·eada. Distribuído na Comm issão de 
Instrucy.ão Publica no rl igno dcpula.do Sr. !\lrmtl' il'o de Snuza, 
mereceu esse projecto do representante do Amazonas longo e 
brilhante parecer em que a questão universitaria .,é estudada. 
soh os s·eus var ios aspectos, com o maior desenvolvimento o 

.com idéas a.s mais avançadas. 
O Sr. Monteiro de Souza conclue o seu t rabalho por ac:

~teitar o projecto, a que ajunta ligeiras modificações, a prin
cipal das quaes consiste na autorização ao Governo para trans
formar o Collego:io Pedro li em Faculdade de Sciencias e Lef.
tras; como um curso preparatorio annexo, e assim modifi
cado incorporai-o á Universidade do Rio de .Janeiro com re
gal ias igtiaes ás de · que gosam as Faeu1dades j á aggregadas. 

Do parecer •do bonl'ado deputado pelo Amazonas pedimo.:; 
vista; . porque de s11as conclusões concretizadas no substif.u
tivo que o a•cnmpanha, bem como do project.o primitivo do;: 
Sr s . Austregesi!o e .Ger·;.-asio Fioravanti, divergimos desde 
logo. e em· ponto capital . 

. E' que prnjecto e subsit.tutivo pretendem adaptar a.s or
gQnizaÇões universi tarias a fundar aos m oldes do decreto nu
mero 11. 536. de 1iH5. elaborando todo, oomo já evidenciamos· 
linhas acima, em vista de um regimen pcdagogico de todo o 
l?onto ant.itetico com o espírito do systema de Universidades .. 
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De facto·, quem examina.r o decreto Carlos Maximiliano 
debalde procurará encontrar em qual_quer dos seus multiplos 
dispositivos, salvando a referenc1a Isolada do art. 6°, urn 
t.raco só do systema universí~ario que evid~ntert?-ente não. póde 
:ser instituído ao nosso •capr1eho, tendo extgenctas conce1tuaes 
a que é imprescindível attender para que venha a ser uma 
realidade e não uma . simples phantasia da imaginação de le-
gisladores apressados. · 

Somos, e já o dissemos nas linhas· inicaes deste voto, dos 
qua consideram o systema de Universidades o mais -efficiente 
na organização de nosso ensi1;10 superior, que preeisa abando
nar de vez o regimen das escolas isoladas,. que tão máos re- ~ 
suJtados tem . dado e que já foi posto de lado pelos paizes, 
como a França, em que foi t entado com insuccesso conhecido. 

Mas é indispensavel que adoptemos na· realidade, e na sua 
plenitude, o regjimen com todas as sua.S exigencias, com as 
conseqnencias que deilc necessariamente decorrem. . 

. Não fiquemos no rotulo e nas etiquetas, o que sómente 
p·oderia levar ao descredito e .á desmôralizacão a obra que os 
grandes interesses culturaes do nosso paiz ordenam que !'ea
lizemos. 

A UriiversiOO.de não é hoje uma méra fabrica de diplo
mad()s ·das profissões Iiberaes. 

· Sem esquecer esse aspecto de sua actividade, ella devG 
entretanto, ela.bor:ar e. applícar a sciencia, cujos domínios vão 
se dilatando todos os dias e cuja influencia no governo e di
raccão da vida social é •um dos factos essenci11es da eiv1li-
zacão conLempotanea. • · 

Para não alongar ainda mais essas notas ao projeeto dos 
illustres Deputados pernambucanos e ao parecer do Sr. Mon
teiro de Souza, cumpre dizer, em resumo final, que, em nossu 
modo de vêr, a organizMão do O()SSO systema tiniversitario 
deve obedecer ás seguintes idéas geraes: 

a) multiplicidade de centros universi~rios; mas limitada 
a creação de cada um ao logar em que seja possiver o seu. 
florescimerúo por dispor de elementos intellectuaes em que se 
recrut·'! o seu profe!;SOrado,. e de recnrsos mat.eriaes suffi
ciente> á montagem das suas insLallações, laboratorios, etc . ; 

b) personn.lirlade civil. auton{)mia administrativa, dida
·Ctica ( disciplina.r de cada universidade, limitada a interfe
rencia do Governo-, e emqvanto for indispensavel o seu con
curso financeiro, á nomeação. do presidente e dos professores 
ca.thedraticos, estes tirados dentre urna . lista .tríplice indkada 
pel-a.. congregação da Escola ou Faculdade em que tiver oo 
servtr: . • 

c) divisão do ·proressorado em.duas classes: a dos cathe
tiraticos. de nomeação offieial, e a dõs liVres docente;::; admit
f.idos estes depois de concurso. a aquellel" tiradC>S dentre os 
liwes docentes, depois de prPTliChicl-as <lef.erminaodas eondi
_çõe5t, ou nomeados, excepcionalmente, por contracto, quando 
se tratar de homens de notavei saber, -plena-'nt.e revelado; 
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d) instituição ·d~ bursos livres, entregues aos livres do~~ 
. centes ou n notabilidades nacionaes ou estrangeiras, -pa:ra o 

fim expressamente convidados pelas direccão da Faculdade, 
além dos cursos normaes e or-dinarios previstos nos planos de , 
ensino· -.: 

e)'· adopç.ão do processo d~ extensão universitaria. hoje' 
-adopta-do em toda a parte, para approximar o ensino superior 
da vida social, est.abelecendo-sc contacto constante <!ntre a 
universidade c a sociedade; ' 

f) creacão e ampliação dos institutos de indagar;ão scien
tifica. e das es·cola-s de applicação, afim de que a Universi~ 
dade nãr, limite o seu papel á. transmissão da cultura supe
rior á élite das profissões liberaes, e venhl!l. a ser no Brail o 
que ê nos paizes mais avançadns: um orgão activo de pes
quizas scientificas e de applic::.cão das conquistas da sciencia 
ás neeessidades sociaes: 

(J) dar a~ diplom-as expedidos pelas universidades m~ro 
caracter scientifico. sem privilengi.o!'; especiaes. como unico 
meio de levar os candidatos aü':l cursos universitarios. a pro
curar nelles o saber effectivn e real para a victoria na lucta 
pela vida e não. como actualmente i!'UICCede, o titulo facil de 
privilegiado para afasfar os concurre.ntes. 

1Para a concretizacão des~e ponto de vista_ que se no,; 
affigura consnltar ao carMter dn ensino 1miversitario, taL 
como deve ser entendido na hora presente offerecemos ü 
apreciacão da honrada Cnmmissão da- Insttucção Publica, e 
como substitutivo ao· projecto dos Srs. AllStregesilo c Fiora
vanti e· ampliações do Sr. Monteiro de Souza, as seguintes 
rlispos.içõe-s: •. _._ .. __, 

:Substitutivo 
, 

Art. 1.0 
'() ensino snperior -do .Brasil organizar-se-á so-b 

o regímen de Universidade e devéT"á comprehender Faculdades 
de Letra-s. Sei encias Physicas e Mathemat.ic.as. Sciencias Ju
rídicas e Sociaes, Sciencias Medicas. Philosophia. Sciencia, 
Economica!':,' EscoJag de Advocacia. de Ena-enharia Clvil e In
dustrial. ·de Medicina. 1P.harmacia e Odontoloe-ia, de Chi
mica, notadamente ·Chimi-ca ind11 st.rial. Escolas normae~ 
superiores: Escolas de bella.s artl'ls, Escol-a:; de architectura. 
Escola de commei'cio, Escolas de a!m'onomia e veterinaria, 
além de lnst.itutos de investigação scientífica. com M labora~ 
torios. museus. observatorios_ d.e aue. tiverem fneccssidarl~. 

Art. 2.0 Nenhnma Universidade' IPod~rá :'iC·r instituída 
sem que pos~ rP.unir. inicia!mP.nfe tre~ Fac11ldades ou Es
colas. nn ~enero das acima apnnt.aàas. com exist.enc.ia de pela 
meno-;; seis annos e professorado idoneo, remunerado cnnve-
nienfemenfe. . 

Art. 3.0 As Univerf'idades ll:'nsarão de pe_l'SOnana<l{je ju
ridica, antnn~1c1 ia didact.ioa.. administrativa .. e rliJ;cip1inar -e 
serão dirigidas, emquan~o 13recisarem de ~uxilio financeirO, ~ 
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Governo Federal, -por um Presidente de nomeal';ão do Presi-. 
den le da Republica, escolhido dentre os cidadã ·3 brasileiro~. 
maiores de 35 annos, de reco-nhecido e· notavel saber. · _ 

Art. 4.0 O Presidente da UnivertSidade terá. a assistencia 
• de l!ma Assembléa Universitaria por elle presidida e formada 

];lülos directoris du~ Faculdades e Escolas que a compuzerem. 
Art. 5." Cada FaJCuld-ade -:JU Escola será dirigida por um 

diTector escolhido dentre os seus professores cathedraticos. 
com assístencia da CongregaçãG. está formada pelo conjunto 
do.~ professores cathe'dratic<Js. · 

Art. 6." O corpo docente de cada Faculd::!.de ou Escola · 
será constituído por professores cathedraticos' e livres do
centes; os primeirf)s nomeados pelo Presidente da Republica, 
diante ct:e lista triplice fornecida pela Congregação da Facul
dade ou Escola em que hlmver Jogar a preencher e -consti
tuida por livres docentes com tres annos de exercício effe
ctivo de docencia e efficien .... ia comprovâda do seu. ensino. 
re'speitados os direitos adquiridos dos .actuaes substitutos, e os 
segundos admittidos pela Bongregacão, depois de concurso-s 
-de provas e títulos. 

Paragrapho unico. Por excep~ão, póde ser nomeado pro
fessor cathedratico, ma.s sem effectividade. e mediante con
tracto. cidadão brasileiro que tiver revelado notorio e com
provado saber nO'S assumptos da cadeira a ser oocupada. 

· Art. 7.• As Universidade~ instituirão cursos livres. en
tregu-es a livres docent-es ou a pessoas de competencia. reco
nhoo'ida e eompro-vada. nacional ou estrangeira. e praticarão 
·O .<;Stema de extensão univ:ersit.aria. a que deverão dar o 
maior desenvolvim~nto. · 

Art. 8.• üs estudos universitariJs são remunerados por 
ta_"'{a-s que se integrarão nos patrimonios das Universidades. 

· Art. 9.• Os diplomas expedidas pelas Universidades teem 
méro caracter scientifico~ e não dão a-os seus portadores qual-· 
quer ·prh"ilegio. 

Art, 1. O. Dentro qo prazo· d'e 00 dias, a contar da publi
eação <:Iesta lei, o Poder. Executivo expedirá o seu regula
mento. 

Art-. 11. Revogam-se 'clS disposicões- em contrario. 
Sala d3s Comn1iSISõe~, f d'e dezembro de f•920. - José 

'AU(JatSfo. 

A União e o ensino primariô 

Não se discute m·ais hoje o direHo ou antes o d~ver qt:E' 
cabe ao Estado de velar pelo dPSenvolvimen,to da v1da espl-
ritual do povo. · 

Pl'indpal eocrdenador <las necessidades sociaes, o pod~1· 
publico não p6de descurar os interesses educativos que, nesta 

_hora, são. cada vez mais intensamente sentidos, sobrepujando 
todos os outros. aue -nelles. em ulti:m1,1 analyse. entroncam e 
~sbarrain. · 
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."Xão é qnc se sustente aqui a lhesc, evidentemente exagge_ 
l'ada o falsa, em face doa qual, insLruidi!. e educada a massa 
geral dos cid~dãos, só por i;>;;cl estariam solvidos todos o:' 
muitos c complexos problemas que agitam a vida contem-
poranoa. . . 

O nosso ponto de vista (•. ouLro: n qüe sustentamos é que. 
sem i11strucção generalizada, ímpossivd será aos governo~ 
resolver com cffieirmcia. a~ rlemai;; questões interessando :í 
vida collectiva. 

Como conceb()r, por exemplu, a. possibilidade da verda-· 
deira democracia. governo elo povo pelo proprio povo, em 
paiz -cujos habitantes, em ~ua ma:x:ima parte, não teem, . por 
falta de luzes mentaús, a exacta noção do;; seus deveres nem 
mesmo dos seus direitos ? . 

Como Ol'ganizat' uma sr:ria campalllla d~ hygiene na.s 
nossas zonas rm·aes, afastando de uma vez as muitas en
demia':! que aff!ig-em a. nossa população, si ~ta não se en
contra em situ-ação mental de t~ornprchender o alcance das 
m~di(!as aconselhadas pela sciencia ? 

Como fa~er impl·antar• c radicar o principio do servico 
milHar obrigatorio no seio de gente, em quem a no~;ão .de 
Patria ·é e nem póde deixar de :ser vaga 'e imprecisa? 

·Como augmenlar e melhorar a producção nacional quando 
o braço trabalhador não é guiado pela intelligencia esclarc- . 
cída que orienta o trabalho c c torna efflciente em toda a 
parte do mundo ? 

E.stamos. pois, com a bôa doutrina quando affirmamos 
que a obra escolar ·l)rccede todas as outras que com ella in
timamente se entrelaçam e della directa e immediat:amcnta 
dependem. 

Assim. a verdadeira política de construc~ão social, a unica 
em con-dições d0 realizar c cons:eguir o bem estar e o pro
gresso collect.ivo, tem 'qne começar pelo desenvolvimento da· 
cultura ])ublica, pela mais completa d1sseminacão do ensino, 
pela divulgação e generalizacão do saber. 

Essa é a tarefa maxima dos g10vernos, sobretudo em uma 
época historie-a, como a presente, em que é necessario tirar o 
ma:x:imo rendimento do esforço d~ cada individuo, especial
mente na obra de producção ee.onomü~a. cousa que só o avi
goramento de suas energias productoras, por effeito de edu
cação conveniente, poderá conseguir .. 

Claro está que aqui não estamos defendendo o principi.) 
de monopolio educativo pelo Estado. 

Ao contmrio, ·desejariam os que as· forças privadas, a ini
ciativa indiviodual ou {) e::.pirito de a;.;sociação, 'PUdessem 
tomar a si. o encar~o de djfundir a instru~ão. 

Ma.~. evi{]entemente, t.al não ar.ontece, e a evo1uvã0 de 
tnrins os .povos. me.~mo do.~ mais av:mcados, me:;mo aquelte::; 
tradicional c llístoricamen!.e individuali~tas, como a Ingla
terra, está seguindo um caminho de crescente intervencio
nismo es@olar, Cf'rtos os seus governos de que abandonar pro-
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. ' 
blema tão fundamental a uma. hypothetica. iniciativa privada 
E1 disservir aos supreme:s interesses conectivos que lhes 
cumpre resgu-ardar e que teem na disseminação da cultura o 
seu mais firme supporte. - · . . 

Por essa razão é que o Estado· mooerM, quando bem 
orientado e diriSiido, não ·esquece um só instante, pondo na 
priQ'leira linha dos problemas a resolver, o da. instruccão p..t
·bliea, situação que Menotti de Francesco caracteriza com se
gurança nas seguintes palavras : O Estado póde dizer-se hoje, 
entre todas as nações civiliadas, o maior e mais poderoso 
orgão para· o desenvolvimento do. vida intellectual do povo. 

Um fact{) é preciso destacar na actividade educativa do9 
governos modernos': é qu-e, ao contrario do que succedia em 
outras épocas, a immiscuição do· p,1der publico procura 
preferentemente o ensino popu lar por excellencia, nos seus 
aspectos primariv e profissional, confiando a educação das 
elites, pelo men<JS quanto á manutenção financeira dos cursos 
em que ella ministrada (ensino secundaria e s-uperior) aos 
recursos particulares. · . 

Isso se e~plic-a, foacilinente: -é que a instrucção secu-n
daria e superí.:>r é procurac:!a pelas camadas sociaes de maio
res e mais fartos recursos-, emquanto que o ensino primario. 
e profissional tem que caber a todo>; e com elle deve. con
t~ntar-se a ~nc!e maioria dos cidadãos, t()dos os que a for-
tuna não favo11eceu . · 

I nteressante seria esmiucar as mais recentes li~g-islacões 
escolares dos povos mais adeantados e cultos, para verificar 
quanto estão todos compenetrados de que é ao ensino pri
rna.rio e profissional que deve caber a primazia na funecão 
educativa que o E stado est.á chlamando a -si . 

A -ultima ref()rma in,:~:leza, a que foi levada a. termo l)el" 
gr-ande Ministro F isher, é disso uma eloquente dem<mtracão. 

· A In!!laterra foi at.é altmns annos atrás o exemplo clas
sico do paiz não intervencíonísta. entregues os seu·s insti
tut.os de instru(l{)ão á simples iniciativa individual e ao -espí
r it-o de ·2ssocia~ão. 

Varias ~cieda-rles se const.it.n iram -para diffunclir o ~nsino 
oo povo, e <lua~ dP.Jlas. a «National Societ.y:. e a « British anti 
Forei~m S~hoo!s Socíety > tív·eram a mais ben~merita da~; 
actuaQões. 

Em 1833 surgiu a primeira intervenção dn E;;tado : fúi 
votada pelo Parla.mente uma subvenção· de 20.000 1ibl'as, dl'.S
tinada'S ás socieda-des e parochias que fizess-em const.ruccõas 
escolares. 

Em :1.840 f<~i instit.uido n Departamento .d'e E-dt1cacão 
Publica. e em 164fi as de~z~~ d" E~tacJo· com a instruccão 
primRris f li a~c~nd;am a i no. 00:1} I ibra5; . 

Forster, mini!:tro da Inst.rucr.ão Pnblica em i 870, d~n 
pa<:sns ·m~1s Cl)rajoc:ns .e creou pronriamenfe o eoslnn pri~ 
mario publico na Inglaterra. Dividiu o paiz em « di stri cto!; 
escolares, verificou, após inquerito cuidadoso, as necessi .. 
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da.des d~ cada um, necessidades a que procurou attender pol' 
medidas varias. 

Em 18!72 crcava-sc a frequcncia obrigatoria da escola c 
(~m 18{)1 acceitava-se o principio de gratuidade, para os fi-
lhos de famílias sem recursos. · 

Outras leis foram surgindo, todas el!a.s no sentido da 
maior interv·enção do Estado na vida educativa, até agosto 
<le 1918, quando, por inspiracão de Fischer, foi promulS)ada a 
nova lei sobre instru.cçilo publica tornando obrigator'io o en
sino pat·a as cri'anças de cinco a 14 annos de idade~ permit
tindo as autoridades locaes estender esse limite :ú;é ns 15 
.annos, crcando ·escolas complementares, de ft·equencia igual
mente obrigatoria, até Ds 1 G annos e de ·H}25 em deante até os 
18 a.nnos, prohi.bindo o trabalho dos menores de 12 ann·os, 
autorizando as autoridades lo·caes a crear e subvencionar 
campos de férras, campos escolares, centros de eclucaç.ão p11y
sioo e social das criano.as, b6m. como cla~sc;:; infantis para as 
crianças de dous a cinco annC)s e tornando absolutamente gra
tuitas as escolas publicas elementares. 

Conforme se verifica. trata-se de uma lei cujo principio 
àomi·nante é o da ingerencia immediat.a do .poder publico na 
disseminação dD ensino pnpular, que não (! descurado desde 
os pt·ime-iros annos dP. vi-da do individuo até a ida·de de seu 
ingrec:!'lo na vida social cnmo forca de prodncção ecnnomica·. 

E' um ontro as·pecto das nova;s leis esc-olares que convém 
salientar. a. Jlrcoccupação de fazer da escola um elemento 
gerador da rique1.a. publica. preparando os que nelkl. se for-
mam 'Para a vida dn ti'abalho _ · 

E' o qn~ se observa da· lei Fischer com as súas escola.;; 
comp1ementare~ (educacão economica) obrig:atorias, como é· 
o que SD vê da ultima lei da. Belgica, cuja e\'Olucão '[}edago
gi,ca, nas suas relações com a vida legislativa passamos a re
sumir. muito em]}ora ~n.ibamos ser bem conhecida dos que sr
int.éreSMlrn pelas questõe~ de instrucçã0 '])ublica,. 

Pa~sarlns os primeirM tempos hi,:,torieos, nOIS qua~ a 
instabilidade da vida pnlil ica se reflect.ia na vi da escolar, 
que ora evolvia. ora se dt'primia, entregue aos modestos re
r.urso-s communaeo;::, Dhegonu-se á leü de 1842., que: durante 
muitos annos foi a lei OJ"g<aniea do ensino primaria belga. 

As suas principae~ disposições podem ser resumidas rJa. 
seguint~>, maneira: obrigação pal'a a communa, a quero em 
princípio ~raro -affectas f.odas a.s àespezas com o ensino pri
maria official. de manter. pelo menos., uma eseota primaria 
salvo qnand·o as necessidades do ensino eram attendidas con
venientemente por e.o.cnlas privadas; gratuidade do ensino 
para todas as t!reancns indig-entes: o curso da escola.. primaria 
abrangia a rel hdiio, a moral. leitura, e>:cript~. o systema. legal 
de pe~n>: c mediod'as. el~T1"entos de calclllo e. ·de accôrdo com as 
neces?.idades das lnca!idades, ns elementn~ das línguas frn.n
crzn. fl:lmen;na JllJ nllrmrt: 0 <>nsínn da rf"!i<!;'!.CJ c ri::~ mrwal f"'~'n. 
ministrado por ministros d~ culto professado pela. maiorirt. 
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dos a!uin~os da escola; a direcç,ão da escola cabia á autori
dade wcaJ, menps no que se referia á religião e á moral en
t.reg\H~s ao.s emdados ·dos ministros religiosos; os livros es
colares e_r~~TJ de appl'O\·ação e escolha officia!, exceptuan<lo 
os. _d~ rel!gJao e m~ral <iependentes de escolha das autúridades 
I·elJgws~s; nomcaçao do professor pelo Conselho Communal. 
Esta Ie1, a despcitC• do vivame_nte ~ornba.üda sobretudo pelo 
el~m~nto ma1s exaltai10 do partido hberal, que neUa apontava 
pnnc1pa!merrte o defe1to de fazer immiscuir muito direct,a
mente o sace;rdote na vida da cseota., e a insufficiencia do 
numero _de e.,;co1a~ que ~lla determinava fossem creadas, 
exerceu, mnegavel mfluenc1a no desenvolvimento do ensino 
popular. 

. ~~sta r:~:msiderar ql)e, em 1869, sob o seu influxo, a Be1-
gJCa Ja pod1a contar-nas suas . escolas primarias, segundo es
tatisUca constante do conhecido livro de Laveleve, sobre a 
<~: Instru(lção do Povo», 593.379 alumnos, dos quães 494.590 
n.as escolas inspeccionadas e 98.789 nas esc<llas privadas. 

A população da Belgica era então de 5.021.336 indiví
duos, e a populaQão em ida<ie escolar era calculada em 
753.200 <:reancas, dJ.s quaes, pois, apenas 159.821 não l'e
cebiam instruccão. 

O resultado para a época era já promissor, mas é evi
dente que x·estava muito a realizar. 

Veio depois a lei· d~ 1 de julho de 1879, visando '!leutra
hzar 11a escola publica a influencia religiosa. e· augruentar a 
intel'Vençáo do Gove_rno no ensino primario, mas de ephe
mera. -dursçã-o, sendo substituída em 1884 pe_la lei de 20 de 
setembro que ;;offreu, no decurso de. sua vigencia, varias mo
dificações, entre ellas, as de 15 .de setembro de iS95, Em face 
'<la organi'lação decorrente da lr'í de 1~4 e suas modificações, 
o ensino popular betga ficou sob a direcçao do Miuísterío d'l 
InteriOJ· e da instruc:ção1 a~sistido de urp cçmselho de aperfei
çoamento do ensino pr1mario. 

AS despesas rom as escolas commnunaes,. cabiam ás com
munas, mas estas tinham direito á subven!}ão, da Provincía 
e do Estado, comtanto que a communa consagrasse uma 
somma 'igual ao producto de quatro eentimos addici~naes ao 
principal das ~ontribuíções direetas e executasse f1e.lmente 
todas as prescripções legaes. 

A direcção das escolas fi·cou tambero C?~ as coromqnas 
que tivet'am a faculdade de adoptar ou subsrdrar as mant1das 
pela iniciativa privada. · · 

O programma <!e ensino foi reduzido, mas a religião e. a 
mora.l cunt inuaram a figurar nelle, se~do, entretanto,. du;
pensada3 dessas materias as creançl!-s CUJOS pa~s o pedissem 
expressamente de ac-côl'do com o artigo 4• da lm de :1.895. 

Em 1894 'a Belgica tinha. matl'iculadas em suas escolas 
primarias 0~5.211 creanças, mas ainda contava cerca de 
:150.000 sem rec[,)ber qualquer instrucçáo. . . 

O resultado era. aiJlda de!;concert~nte para '? patrlOtiSJt;o 
bel:;a e a sua situação do po.nto de v1sta edu,catrvQ <le rnan1-
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festa inferioridade em relação a muitos outros paizes 
europeus. 

A _circumsf~n~ia de não ser obrigatorio o ensino e ainda 
a. de nao ser o.Jg1do at.testado de aptidão profissional do pro
fessorado. influiam decisivamente para· que a obra escolar na 
B~~lgica. não tivesse a imp~rtancia e a efficiencia qun alcan
çara nas outras nacõcs ma1s previdentes e melhm· m'ientadas. 
.. ~acs :;enões e innumeros outros que a critica c a expc-

rlenc:a aos poucos apont!l.Yam levara!!~ o l~gislador bel~a ?-O 
novo monumento lcg1slatlvo a qne a-c1ma fizemos rc.ferenc1a 
a lei escolar de 1.9 de maio de f.9H. ' 

Nã~ podemos expor aqui tudo quanto se contem em tão 
harrnomca e intell i gente obra de legislação. 

A simples enumeração dos · seus pontos basicos serve 
para evidenr:iar quanto o legislador ·belga conseguiu traduzir 
em lei. o que de mais avancado existe nos dominios da edu
cação. ao mesmo tempo que· procurou aUender com sabedoria 
aos interesses especiaes do seu paiz. 

Foram estas em suas linhas geraes as rlirectrizes novas 
procuradas I? ela lei reformadora: 

a) o Estado passou a interessar-se mais directamentr 
pela diffusão du. cultura popular, certo de que a. força das 
nações lt:lem que resultar directamente da maior e melhor in
strucção dos seus filhos; 

~~) foi instít.uida a obrigação esc(}lar -para todas as \."rean
cas de seis a 12 annos de idade, m~dida pela qual deniJdada.,. 
mcnêe se batiam, desde muilo. o partido liberal. r, nartHlo 
t:o01alisia a parl.0 mais adiantada do pal'f.ido c.alllolico, que 
apont.avam -~onw uma inferioridade da Belgica a R.usencia do 
principio ora acceilo. quando todas as na~:õe;.: dr~ alta eult\ll'a 
já o haviam adoplado; 

e) A escora primaria. na organização dos seus planos de 
en:;ino c na elaboração dos seus prog1•ammas, tomou feição 
regional, no sentid<J de sua adaptação ás necessidades de cada 
meio a que tem de servir, abandonando assim o prineipio ele 
uniformidade .cJe typo escolar; . 

cl) Foi c.r·eado o 4° gráo da escola primaria, o qual. não 
retirando da escola o seu caracter de cultura geral. tem poe 
!im dar uma feição mais concreta ao ensino, permitt.indo aos 
alumnos o oonl~ct.o com as realidades economicas c consti
tuindo como que uma preliminar indispensavel ao en:::ino pro
fissional, com o qual, entretanto, de . modo nenhum se 

• confunde. 
Omer-- Buysse caracteriza muite> bem o qn~' vc-m a SCl.' 

o -1" gráo na escola primaria, previsto na· leí hcl~n. t~as_ ~a
lavras seg·uintee.: ~O 4·' gráo deve preparar par·a a mfmrta 
\Oa:ri~dade e ~r\nltiplicidacle de l?rofissõcs que os homens leem 
ci.e- adoptar nas differentcs regiões escolares. 

Importa. poiR. manter nos esludos o seu carael1'l' de Nlu
cação geral;· toda a tentativa de especialização, em vista {I c 
officios determinados. s~ria f~t!Jl. ao guc.cesso do ·i" gráo; 
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.• e) A situa9ão materi~l do professorado, de c.ujas .eon
<hçoes de capaetdade se cu1da especialmente foi -consideravel
mente melho·rada, permittindo assim que o mestre possa viver 
:para a escola. · 

E' a .. con_dição fundamental de exito em todo e qualq uer' 
planfl. educahvo: ~ preparo do professor ,e a sua situacão 
matel'~al devem_ con~tituir a preoccupação primeira. · 

E a mater1a prrma. com que é preciso contar para toda 
a grande obra a realizar . 

Falhand~ o profes;5orado, não ha plano de. ensino, com
pleto e _perfert.o que seJa. que possa dar resultaaos efficientes. 

·Fo1 este o excellente ponto de vista: em que se collooou · 
a nova legislação escol.ar -da Belgica cujos p oritos essenciaes 
mal ficam aqui esboçados. ' · 

Um o~tro paiz que t•emodelou recentemente os seus pla
nos de ensmo popular f oi o Chile que em lei de 25 de agosto 
do ~orrente anno, procurou harmonizar a sua instrucção pri
maria ·com ·os reclamos de vida conteroporanea. 

Trata-se de um acto legislativo, em que o principio de 
obrigatoriedade do ensino figura no seu artigo -inicial. 

Institue um Conselho de Educação Primaria, a cuja vi
gilancia e -direccão immediata entrega . toda a vida escolar e 
-com attribuicões as mais amplas. 

Diyide o enl?ino primaria em tres grãos de educação 
geral. compostos de dois annos escolares cada um e de um 
quarto grão de ed-ucação vocacional, cuja duração poderá 
variar de um a tres ann-os . 

· As escolas são elementares, superiores ou vocacionaes, 
estas destinadas ao ensino -de agricultura, industrias manuaes, 
commercio ou outros assumptos praticas, de accõrdo com as 
necessidades regi-omies . 

Ka tambem escolas supplexnentares e complementares, 
r eservadas ao ensino de aduJtos. 

Obriga o dono de propriedade agrícola, de valor su_peri~r 
a quinhentos mil pesos, extensão não inferior . a dots _mil 
hectal'es quadrados, e ~om população e~olar maror de vmte 
alumnos a manter um escola elementar, ·por sua conta. 

~!anda subvencionar as· municipalidades que, a juizo ~ 
Conselho de Educação Primaria. precisem de r endas suff~
cientes para a manutençãa das escolas que tenham necessl
d!l-de, de ;crçar. 

Proviõencia · a 'respeito de escolas ~onnaes, em que o 
professora-do receba conveniente preparaçao, -dando ao Estado 
a missão de creal-as e mantel-as. . 

Em uma palaYra: a nova lei chilena está destma~a, se 
convenientemente cumprida, a exercer a melhor e a ma1s b~
nefic-a das influencias na. sociedade· em que yae actuar, V!
sando <lo mesmo passo a generalizacão . do ensmo, a sua ef~r
ciencia e as suas repercussões no sen l1do do progresso social 
e economico do Chile. ···, . . d 

Os casos da Inglaterra. Belgica e Chile, por nos tnvl)ca os, 

• 

• 
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s.ão eloquent0s no. demonstração que nos propomos fazer de 
que OS DOYOS mUi;) pt·ogressistas C cultos do globo estão neste 

' momento hisLot·ico, procurando na renovação dos seus' appa
rclhos de ensino popular os elementos de que necess1tam 
para a obra d!! progresso que Leem por missão realizar. 

Ma!õ, ha para nós am exemplo que mais attentamente 
mercee ser considerado: (~ o da Argentina, paiz que tem com-
11osco. alé:m das aifinidadcs tcrritoriaes, as decorrentes de 
uma mPsma íontc de civilização, a latina, e á de um mesmo 
rcginwn política. a RcrJublicu federativa. 

·Sabe-se que, na Rcpublica Argentina. como ·no Brasil, a 
Constituição, · traduzindo o pensamento dos pregoeiros da 
doutri~a fcdci'atiYa, entregou aos -cuidados directos das pro
víncia~ aut.onomas o serviçn de P.nsino popular, -despreoc
cu-pada a Nação -do -seu custeio c do seu desenvolvimento. · 

Muitas das uriidades federativas, pobres, com orçamentos 
minguados e insufficicnles, não puderam cumprir com os 
seus dcn'res para eom- a obr?.. c:;:!olar, e o resultado foi que 
em breve a situação se lrarluzia pelo imperio do analphabe
tismo, apresentando a Republica visinha uma estatistica d(! 
ensino primaria verdadeil•amentc humilhante. 

Juan Ramos. no seu cxccllente trabalho sobre a historia 
da iustrucoão primaria na Argentina, caracteriza as suas es
c.:Jlas de lla 50 annos at.1·ás, entregues aos cuidados provin-
ciaes, da seguinte maneira: · 

«O material escolar só existia nominalmente. Nos ran
chos que serviam de edificios escolares, 50, 100 ou mais 
crcanças agglomeravam-se em pessimas condivões hygienicas, 
descancando em 10 ou 15 bancos, quando muito, porque 
muitas· vezes succooia. "li'er~m transcorrer vari()s mezes do 
anno de pé na escola. 

O:; livros escolares circulavam em tão pequeno numero 
que er~m como que dóses -de · pharmacia. Os vencimentos dos 
professores, os alu~ueis das casas, etc .. , çhegavam aos se~s 
{iestinos, na generalidade das vezes, com cmco, 1 O, 15 e ma1s 
mezes de atrazo. ~ , 

· Nesse esLado de cousas, só uma solução era possivel: o 
auxilio -dos poderes na,:-ionaes, já qu~ licito não era a~andonar 
a educacão das geraçoes novas, umca força verdaderramente 
efficionte.. -com que as sociedades podem contar para a ccm-
scrvação de- sua felicidade. . 

Os primeiros passos tinb.am sido dados em 1853. no go
verno de Urquiza, pelo ministro Sanitago Derqui, com o le
vantamento da eslatistica escolar. 

Em 186~. 1866 e 1867, no governo <lo general Bartl!o
lomeu :\fítr·r~, ·foi i.ciciado o regimen de subvencão ás provl.ll
cias, chegando a Naç,ão a dispender em cada. anno 22.000 pesos 
fortes. 

Sobrrwcio, pot'ém, a guerra -com o Paraguay e a obra 
iniciada soffreu na sua continuTctade. 

Depois, é eleito ;Presidente _da Republi~a o grande apo~ 
tolo da educação naciOnal, Domutgos Sa.rm1ento, que fez m1-
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nistro ·da J?.strucção outro ~dedicado á grande .causa, Avella.-· 
neda, e e~tao _começa propnamentc o que Juao Ramos chama 
o cyclo h1stor1co da escola nacional argentina 

Prcsi~cnte e min~str<> entregaram-se de pleno corar,ão á 
grand'?. causa, a serviçO da ·qual puzeram a admiravel' elo
qu~nc.Ia de que eram dotados, levando a tooos os recantos do 
pa1z a palavra de enthusiasmo ~ de fé, e fazendo em toda a 
parte C?n•gregar foL'ças !:l energ1as pa'ra combater o inimi.-o 
da patl'w: o analpbabetlsmo. "' 

Crc~u-se o .. Con~elho Nacional de Educação, vultuosas 
su~vençoes foram accordadas_ a9s poderes pr~vinciaes, fun
daiam-se escolas normaes, VIVeiros do professorado escolas 
fcdcracs surgiram na Capital e nos terrilorios. ' 
· VamQs dar_ ~qui um resumó ~a_ lei de 1884, na qual Jorarri 
como que . c9-<hfJca..:las_ as d lsposiçoes esparsas, . em face ·dos 
quaes a Naçao Argentma passava a immiscuir-se na dissemi
nação qa_ cultura popular . 

. A Ie1 começa por fixar, como objectiyo unico <ia escola 
:prlinatia, favorecer e dirigir simultaneamente o desenvolvi
mento m~rál, in~ellectual_ e physico _de .toda .a creança de seis 
a 14 annGs çie_ 1dade, oCUJa mstrucçao e obr1gatoria, gratuita, 
gradual e mmli;trada conforme os preceitos hygierucos. 

Regu!~ o mínimo de instrucção exigível: nas escolas 
· coinmuns, ambulantes, de adultos, as condições ·de admissão 
do ensir1Q religioso, a matricula ~scolar, assisten.cia, estatís
tica, v·roYimento do pessoal docente, revalidação de diplomas 
de professores estrangeiros, inspec~ão techniea, os Conselhos 
Escolares de disiricto e o thesouro co!ll,!llum destinado a ali
ment-ar> as escolas. 

A administração geral ·destas fica a cargo do Conselho 
Nacional de Educação, dependente do Miriisterío da Instruc
ção Publica, e .composto de um presidente, nomea<to pelo 
Poder Executivo com .appr:-ovação do Senado, e· de quatro 
vogaes. nomeadcs pelo' Poder Executivo. Presidente e vo~aes 
te em :tunccão por cinco annos, podendo . ser reconduzidos. 
Entre as pr:n.cipaes attribuições ~o. Co~elho, de accõr_do com 
a lei de 1884, contam-se: ter vlgllancia sobre o ensmo das 
escolas noi-iuaes da Capital, territorios e colonias, propondo 
ao ministro a nomeação do pessoal; prescrever e adoptar os 
livros escolares; organizar .o s~rvic;o àe insp~cção; 51.!Spen9-er 
ou destituir :(:rofessores, inspectores_ e dema1s funccmnar10s, 
quando faltosos; promover conferenCII!-S de professores, ~ f!?r
mação <l.e bibliothecas populares,. ass1m como de. assoc1açoes 
educati'lras; expedir titules de professo_res, mediante_ exa~e 
prévio, ao~ pa~ticula~es desejosos de ded1car-se ao en~mo. pn
mario c re-vahda:r. (hploroas de professores estrange1~os, or
"'a.nizar a contab1hilade e a guarda dos recursos destmados á 
~anutenção das escolas;. formul~r. e mandar annu~lmente. ao 
Congresso, :por intermedlO do mimstro d~ Instrucça~ Publica, 
o orç-amento geral ~as desl?e~as necessanas . ao ser~1ço sob ~ 
sua superin.t.endenc1a; adm1D.IStrar os bens 1mmo_ve1s perten . 
centes ao tnesouro oommum das escolas; autoriZar a OQn-
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st.ruccão dos ~dificios escolares; supel'intender a compra dos 
. terL·enos ús escolas destinados, etc. 

A lei <lc 1884 cuida ainda das bibliothecas populares e 
t.~m um capital especia! reservado ;ls escolas e collegios par
tlt:ulares. 

Eslas as di&posições geracs da lei de 1884. de benefica. 
actuaoão no desenvolvimento educativo argentino. 

Limitada, porém, i Capital c aos t erdtor-ios i'ederae!i, 
claro está que não võde de!Rrminar nas províncias, sinão re
flcx::unent.c, um progresso sensivel. 

• O analphabetismo continuava a dominar muitas dellas, ·: 
princiJ)almentc as do inter i o!' do paiz, o que impress ionou .ós ; 
altos poderes ·dirigentes da vida publica argentina, um .dós~ 
quaes, o Senador .Manoel Laine~. procurou remediar o ~~~ 
com um projecto, em HJ05, convertido em lei, em face .. dt:l 
qual a ~ação passou a fundar dircctamente nas provincias:::as 
escolas primarias, indispensaveis tí. extirpação radical · do 
analphabetismo. · ·, . 

.15st.a.vam Yencidos os escrupulós dos interpretes literalis
t.as dos textos constituciona.es e a Nação entrava resoluta
mente no bom caminho. 

Os algarismos abaixo indi<:a01 os esforços í'eitos pela 
Nação Argentina em bem de sua instruct:tão popular : 

Hl06 .................. . . . . 
1907 ..... .. . .. ........ . ... . 
1.908 .......•...•... . ...... 
1909 . . . ~- ................ . 
·1910 ........... . .....• · .... . 
1!H1 .............. · . ... · · · · 
1912 .... . .... . .. .. : ......•. 
ig13 .. . .... .....• . .. ...... 
191~ ............. .. ... . .. . 
1915 ... ... . .... ... ..... .. . 
i916 ..................... . 
i917 ..................... . 
1.918 ....•...•............. 
1919 .. . ....... ...... . ... · .• 

de 
osco1as 

·705 
S16 
S56 

1.008 
1.486 
t.92t 
1.946 
L-948 
2.0'03 
2.056 
2.1-19 
2.432 
3. ()10 
3.397 

~Utucro 

do 
alumuos 

130.552 
153.486 
155.862 
187.767 
229.864 
27!!. -\ 31 
289.475 
303.850 
315.151 
332.6GS 
:n9.5G7 
39.5.653 
!~!1 o .!151 
.wo .'i5~l 

cumpre ~entuar qu·c os a.lgarismps acima se. referem 
apena.s á contribuição dos poderes ~acl_onae:., _sem Jatlar oll'la 
acção particular c no concurso provmc~<ll. o q.ue tudo sCJm 
ma:do elevaria a população escolar da A~-gen~ma., . em 1 !H9, 
a ·1. 058:165 indivíduos, -em ·uma populaçao -e::scoltll_ toL;~J 90 
1 . 780. 3ti.í pessOáS, ou sejam mais de ôt o/o com mscripcao 
nas e&eolas .. 
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. E'_ de justiça: _salientar o esforço do actual governo do 
· .Sr. Ir1goyen, aux1l1ado n.o Conselho :Nacional de Educação 

pelos seus _elcmcnt9s diroc.torcs, principalmente pelo seu emi
nente presidente, o Sr. Dr. Angel Gallardo, no ·desenvolvi
mento cuidadoso B constante de instrucção popular. 

Nenhum. governo até hoje, na Argentina, conseguiu mais 
completo cx1to na luta contra a ign()rancia. 

·;Basta co~siderar que em tres annos. de administração o 
pres1.c~nte In;-.oyen aécresceu a vida escolar de 1 . 34'1 escolas 
novas, 3. 791 novos professores, 135.085 novos alumnos. 

~ras a_inda assim n~o se dá_1\0r satisfeito e, sentindo que 
as Ie1s ex1~tentes lb<l n!lo pa-rm1ilem uma a~ão tão completá. 
quanto sena para qeE~CJar, dada a importancia da instrucção 
popular no progresso nacional, está pleitean-do perante o 
Congresso uma nova lei organica de ensino; em .que o ramo 
primaria, de wccôrdo com as bases offereei.das ao Poder Le
g-islativo, ·recebe largo desenvolvimento, tornando harmonico 
com as vitaes necessidades do paiz e com as exigencias da 
vi.cla universal. 

Trata-se de um projecto systç.matico e organico, abran
gendo tod·a a ''ida e:;colar, desde o jardim da infancia atté a 
Univer:;idade, mas no quai' as disposições referentes á e!:llola 

·.primaria ·são as mais desenyolvidas e cuidadosamente elabo-
radas. r:· 

Vê-se que. no tererno educati\'o,· a missão da escola pri- · 
mar' i a é considerada essencial e fundamental. 

O presidentê Irigoyen affirma, textualmente, que é im
perioso ~evar a accão do poder publico a todos os recanto-s do 
paiz, onde ainda não tenham chegado os saudaveis beneficios 
da escola. afim de .ser logrado qruanto antes o objectivo im
niediato por ella ·visado:- extirpar radicalinente o analpha
be:tismo, missão sagrada e altamente patriotiQa que deverá 
ser realizada sem dilações, como a melbor contribuição á obra 
-do progresso e <lo engrandecimento naciooal. 

Em vista dos propositos .que busca. alcancar, bate-se o 
governo argentino por uma serle de providencias, entre as 
quaes cabe destacar, por não Mnstarem até agora de qu_al
<J:uer outra legislação, as que se referem áS' escolas tutortas, 
destinadas a concentrar em determinados pontos das zonas 
rur~es as or~anQas analphabetas que não ten'ham meios de · 
concorrer a não impor.ta que outras escolas; a remuneração 
de mestres que demonstrem haver submi.nistrado, um mínimo 
determinado de in!'.trucç.ão a creancas não inscript.as em qual
quer outra eS{;ola e ainda a fundaçã? di::ecta pelo Conselho 
Nacional de Educação de escolas pr1mar1as nos pontos dos 
Territorios Federaes e Províncias, onde houver pelo menos 
vinte analphabefoR em idade escolar. 

Como se -vê, é o programma do governo na Argentina 
interessar a todos na gra:J?.de cruzada EScolar, ,oomeçando por 
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oar o cxeh1plo do int~rferil.' directamente onde que1• que a nc
ecssidatlc s,,c:ial de insl..l'ucção elementar se far.a sentir •. 

. Do CfllP :1 !r; ü;;-ora I.'~ I \lO:; l'xvcndiou, r esulLâ qtH~ C•~ . pov,,..; 
rnats cu li''·"' tli• z:rl<:tbo · ••sln", nc~t.a h._•ra., r.ada. v·uz JlléliS threcta
!Henl e . in l1:n·:::"a1al(1 ,,:; !Ot:U~ g··Nl!l'llu:; na di,;:;cmina~.ão do 
en~inu publku . .fJlil! o <'llsino .. pri mat·io é. no -t:nnjunto da vida. 
CiivOiaJ•, 11 ramo l)Ue Jnaiot·e,; de:;vcl(Js ·c,;t:.'L merecendo du.-; 
]llldct·c:; publi~~:u,;, so l.n·dtH.ln Jll ) mcm,euto e1n que a. 'I.Í<.!'ll.locru
e i.a . .gnn•rwJ d•.t IJ0\'11 !Jdo IH'OJJI'il> JluV••. p,.;[á. conquistando 
todo:; v,; pai~ú:; t'. impc!'am!o pul' todo a p:11"l1;: LJUe os governo~ 
ccntracs. nw:;m u uq:; l'!.l;,;iuu:u:; t'edel·al.i•:o:;. julg-a.tu-sc nu im
Pl'l'ÜJ.-;n dever a (ltm niíu J'o;;t!ln', t.le. em eo l labllt'<tção com a,; 
demais ft•t'\:'U=' :w(;iaP:;, vlmll'ibuir trat·a n I:Otll!J.ale S1;nt trl'guas 
.ao a.ualphaheti:o:;~H" . 1nal >;IJt: ial qu.0 p r cv i,;a >' t~ t· a fa,;\adu ante,; 
Ull qual!jUel' OU[nt, •Ufinl un ·t!UC pU>:'::>'UIIil .~I.'L' i.:1"111VL'Ili.enf.e!llel\te 
cncat·ados c t't!solvi<IIJ.s I "dt':l o,.; ;;ramlc~ prulJl-cJIIa,; ~ut:iacs · :i. 
q w,•sl.i\11 •.•duea f. iva . int~onll.'~lU.\'clut r~n ll! lJl'CS<.lS pi)J.' ht,;o :; rla. 
mais e&ll'eila .-ócpnndunt:ía. . . 

f:;j c.sln é a vOJTe:ule llllivcr."al. em l(UI! ei'ilà.-, lmkt,; a ,; 
nat.;üc:; culta:-; pr•Joveupatla.;;, com 'J ~eu futuro 0 ctJ n,;r:ienlt~:; 
~os se.us tlc:::l.ino~. J'e~l<t indagar IJ qut! Lemos fcilo no Bt·a.si l. 
·pan1 que não fiquemo;; · <'t marg-c11. no calllinhar \'erqt;in o,.;o 
para o progn:o.:;,;o ,que é {J. 11nt.a ca•·;wlcri;;l ic;.a dos lempo;; qUI:' 

passam. 
· !\!anda a vct'dadc affí t·mar que até certo Len1p1) a~ que~Lõe:.; 
. de ensino !lOpular pouco preoccupavam o$ nos:sos dirigentes. 

r-orno; al iú:;. tambrm ::Hterc.dcu na .AJ>gcnlina .• 
·um inlcUigcule ·u::-ludiu:su 'lio !Jroblélll~ eJu~ativo no 

Bt•a:;il, 11 ~r. Osill HtwdP.aux R~go, exJJlica o fado pelo mud•'l 
cumu se proee:;;:;ou a nn;;sa furmac;ão histtn·ica. . 

üs nu:;:;o::o t:O lün i<mi.lol'c::. mais prcoccupa.odo:; cotll a po"':;'; 
cffecln·a {! com a cxJ}Iora~ã.o :da colonia., nunca, al.é a vitHht 
de D .. João VI para o Bra~il. euc;itaram .Jc c"'talJ~lecct a:; 
basc:s 'da 110ssa pol il il:a escolar. • 

Com a mudanc,;.a {la •Cõl'lc, foram crc.adn~ v:.wíns in:>ti
lulos ecluca li\'OS. cnt.J-c t'll c:> as academia:; de )farinha c Mi
litar. c~colas medica;: .da Bahia c Rio. E~ola d 1} Arte;; e Offi
cios. a Bibliot.hcca P:ulllíca., cl.c., mas no que se I"cl'erc ao 
ensino dcuwntar. l'ot·n:Jn moünsl,is.simos os csi'Ol'~~~,:;: do (;u\·cn·no 
c esses ntc:;mus "em re:sulla<lo~ corrcsponücnles. cum profc:;
:;orado inidom•o t\ infiumnHmle .remunerado . 

E' ccl'IIJ que se ui:iu póUc •acousar ~1:; nos.su:; colnuiza; fn:l'(:s 
de t~1·cm a;; ido de c a;; o pensado, -d~:>cjo~o:> de no,; intvcdi rctu 
11 progresso geral. pol'QUl~ para exculpal-os. nnt. ptu"tc. ha a 
c írcumstanda de não '!JI'OCt!dcrmn clles ll<~ rn·opna nwlroptJlc 
de ma.w~i r~.l diffcr·cnl.c. 

Hi~~lol'iadoJ' do:; Jnai,; illu:>ke:; ·Úo cn:;iun }Jllt' t.ugttL'í>: • .till
J.it.:nlava t:t>lll j usli•;a tJU,t! ~~~~~ 18:W. ·na~ •espe ras tla tto:-::;a 
lndcpetH.lcuci~'· Po_d_u;;al l!;>l~va ~~u,ut._i clo ;i, s~~int.c ~iluaç.ã.o. 
uu t!UC ."C relere a m~truct;uu Pl'mtarta: .: A _!ll:otallac;.ao c or-

e ... ,..._ ,\-·91~. ~r.. 36 
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ga?-iZ!l~ão .das escolas era tudo qu;an~o se póde S'Q.PPôr de mai"s 
pr·1m1trvo e ellas vegetavam depnmrúas -e amesquinhadas pelo 
abandono a que .er~n vola.das e pelos successivos ~-olpes que 
lhes iam vibrando ;a.. · · 

Golll semelhante herança, em natur<J.l que uão tivesse
mos na conta merecida o eusino primario e por esse motivo 
percorremos 6T annos de regimen monwchico, despreoccupa~ 
dos assuropto:>, e chegavamos ;!. Republica, sem ter procurado 
.solução conveniente para a disseminacão da cultura elementar 
o que obri$ava. ?~res e Almei•da, em um livro, ·aliás, optimis~ 
a confessar·: .: e mcoutes~avel .que, comparados os algarismos 

·da população com os das crea.ncas matriculadas nas ·l!sColas 
o ensino primario no Bra::>H não deixa de estar' em desharmo~ 
nia .com o l~ar -~ue esLe paiz occupa. entre os povos cultos.». 

S9breve1u a. RepublicO;L c a. situacã.o não melborou desde 
~~- . ... . . 

O ensino primarlo, ent1·eguc lla Mon:u'(.:b.ia ás Provincias, 
ficou, com r.azões mais logicas, no :r:egimen republicano fe-
derativo, com ps Estados a.utonomos. . 

Desde ced'o, por~m, verificou-se que a obra a realiza.t·, 
decisiva para os destinos da democracia. brasileira, não. podi-a. 
ser J~ada a. termo· final corn os recur:sos i.solados <l.-Qs depax:-
Lamentos i'cderados . · 

Surgiu, então, a. idéa. de fazer a :U.nião collaborar com os 
.Est·MI'os na disseminacão do en:sin-o primaria, idéa que-- é dos 
J:ll'imeiros dias da. -Repul>lica e teve como ~eu defensor inicial 
o ex-ministro do Interior, Sx·. Fernando Lobo. 

Mais La.rde rc.flectiu-se no selo do Congresso Nac,ional, 
onde chegou pelu. palavra do ex.-Deputa<lo paraeuse, ::>r'. Paasos 
(le l\-lirand·a, que, .em projecto de lei, autoriza.Ya o Go
verno Federal a entender-se com os governos esta.d uacs uorn 
o :fim de obter .dos mesmos a nomeação .de Jd'cle~dos, com 
plenos dil'eit~ para a~X:ordarem, juntamente com os poilercs 
:publicos da União, sobre. o melhor meio de ser organizado e 
systematizado o ensino publico bra-sileiro', sobretudo o pri
marío e o techni_fo e yrofissional elementar. 

Ao proj edo "do representante :pa.raense, que não teve an
damento, suceederam-se alguns outros orientados pelo mesmo 
proposiLo, variando apenas _nos processos escolhidos l}a.ra 
realizar a. idéa em todos l(].omma:nte: a cooperação dos poderes 
:!'edêrae~ c esladuaes no exterrninio -do analphabetismo. 

Etu l!HG esta· mesrmJ Commissão de :.r:nsLru.cção Puhlica, 
por inidaiív~ ilo seu cutão illu;~t.t·c Pres~dent~, o _Sr. Rodri
iL·ima re:;úlveu c,;Ludar a. quesLao com o ma1or mte1·esse c 
íncun;biU-LlliS de e:x.amiu<.~r as varias suggestões até então 
ol'Im·evidu~ ao p:Ú·lall!cnLo republicano e !ndic~l', depois <le 
apurada a upini5-4Y vem:cuora en_tre os mar_s ~Uldadosus cx:a
winadui·.e~ dv lJl'Oblema, a so!':Jçao hal'llJOm~adora dos. text.o::> 
collstíLuGionaes com as necessidades e,ducaL1vas do pa1z. 

~o lon.go parGcer que, naqueUo ann(), elabor·ap1us, uu 

.~ · 
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cumlll'imento do honroso wauda~u t!Ue nos coloMára a. Cow-
missão, cllC;;arnos. as se~;uin~es conclusões:· ·· 

a) a s diver sas etise:: que afJligcm a sociedade l>l•a.silei t·a, 
reflexos tfe uma crise uniea, evi-dente e rea.l, .que é a da. edu 
eu.ção na~iO<nul, nãu 1)0dem ser a~tendidas por medidas unila
tet<ae:;: revisã.o coustílueional, fomento á prod.uccão, med'idas 
financeiras, instwcr;ãu militar, etc.; · 

b) S•Jl!lcnu; uma sél'ia politica educativa, atacaudo o mal 
nacional ua .:on1plcxidUA.I t) das suas <;aus-a;;, poderá, ·pelo .L·evi
goramento Ja.s nossas fvr·ças liiOrac;;, politica;;, economica.s, 
1'inaueeiJ·a::;, lliClhorat· a .-;itua1:ão du Dl·;Js il. dando-lhe a L'a
lativu r.;J iL:idadc dl.! que é :;u ~ecptivcl, em face d~ ~;uas cou
,:li~.~c:; naLunll:s, ·t: da~ (J uul i<lauoJ:> de bondade in.teHigcuc:-ia c 
op~;n·o:;idade llus ,;eu,; habiLaut~~; '· 

c) O:S vovo:; hoj~ á fro~nte \lo:> uesLin.o::; -da ~ivilizacão .leem 
J e ito ~on,:i,; ~ir o u.li~en:e ·de sua graudez(). no cuidadoso <les
tmvolvinwntu t.La ed uca~;,ão pr1rmlar, corno altest.<uu os exellt
plos do;; l!:sta.dos Uniúü,;, du J(l.pão, da .Suissa. do Uruguay c 
da •Republica -~·gó•-ntina; · · 

d ) tliJ Bra;;il, o l'H'•J[)h~ rnu edu~l.ivo uuu~u f o i sertan1eu.l•~ 
alwrdaJo, nelll uv l'egilliom ciUe pu:;s')u, IWill no acLual , :;endo 
que nos LeJ uns P t't:L'C-tUIJa•Jo wai.: coH• a fon nal)ão de élil': (i o
Sti'ucÇã-o seGU!l:daria e supel'ior) do .que com a euuc:a~,;ão 
IJOpulo.r; · 

e) a execuo;.ão r••JPUla•· u~o é obra cxcluâva da escola, 
exerc~ndu -runq;-1\o edu1~adora todos os que teern (JUalqucr 
parcella de ífirec•;iil), de,;clc n chefe de familiu. alé o Chefe 
do Estado, ma;:; nilo_o é po:;:; ivd Tt:.:cusar a. escola pl·ilna.l'ia·, 
quando hem or ient uda. uea.nt~ da lição -de todos o:; povo~ . 
cultos, uma podero;m mfluencia na determinar;ão do bem-csLar, 
e da felicicta.de conectiva; 

. f) uo Bra~ il, o ensino pl'ir1•ario não póde ficar enlre:;ue 
exclusivamente ao" E;;f.ados e munici:Pio::; que não di spõem 
de recurso:>, por·· nmito bem diri<;idos que scjant para fo t'ne
cel~o tt to da a f' •)pulu•:lio em idade escolar, o par.a a. sua 
ampla di:>seminar;ão dewm C•-'OL}•:rar todas ~ forças soCJa.cs, 
desde o simP,Ies ·particular ale o. União, D;ã.O sendo vez:uu~~t·us 
as afi'irmaçõcs de que, quanto a. esta ultmla, a ConsLltuu;ao c 
a sih1ar;ãn finanr.Pit·a n~ .• 1 pcrmit1~nt actnar; 

a: a. l\•.• ll<tl.Júr<H;ii.o o\» Con;:n:::i:5!J Sa.;iunal 11:1 L'tiiiiP:lll~l;t, 
1'111 .pt·ol da <li::>sendtw•.'<in ria cducaçiio pop .. ~lar UoJ\'e CUII~!:SI.!I', 
prinei palnH.:Hle, eonr~~~ ·m:~ a ,: ! LI'éas j.á vcnc~dorus nu ;l~~~ ~~~~~
c na im{wcnsu, pela. lll :i l~L~nc_• a co111 qt~e sao _r CPl'OÚ:!;J w .l.t::-, H.t 
e1·~~:wfto ·de !·111, Cnn~cllw ~ :.w•otw.l J e El.il~un~~~n. orp-a11 llW11lJ_I
hi•.l11' da .1 i ,.,_. ,· t::in c JH\I:i(olltl.l i:t.ao;5 C• .J ,_, l\ll~llll! · na ~ [J,;;.lt!l ll_llmt;.an 
d:J ~ ·).:;q~1 >!<t~ IJIIJlllial'l.'.". •.h; fllltl\tdad1~ lJI'\llhS.IOnU[, ClW.:.IIIllllltall· 
Jt• . :~.i.~i ru " acl ividadc ela:> .g-erações mw<ts p~n.t. n LI·ubali.Jo ~~ 
-para t> l;rllll()''· O: UÚ U'P.SellVúh·itnentO 111'0 OllSIIl~ l~Ol"Oitl ~. _(;OI·ll·~ 
meil) de fonuar uma gra.udc c compet~nte classe Ll'.. cdu~;adot (,:; 
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:;j altura das '!1Ctcssidades do momento historico -que o Bra-sil 
atrave:;sa. , 

De. at:ctm.l_u ~~Jlll c ~t a ~ col~clusõcs, fom_JUiamos o projeettl 
de ld, ::;u]JS{:r tpt.o p elo,; demaiS companheu·os {ia -Gorlllni~iío' 
e entregue á l\le::a 1.!a Camara, depois de amparado put• J)arecer 
-favor.avel d.a Comtnissãn •!.fc Fina.n!.:-aS. AL~ h.ojc Iiâo cou:; cguíu 
ser posto l}lll ordem ·do uia. 

Em L!Jli .. a Commi:Ssão de 'lnstrucr~.ão Publka, por iüi
ç iat.iva .do ,:cu digno Pre·sidente, Sr. Antero Botelho, t·csolYcu 
voltar ao as:;:u·mpto que a pl''eoccupúra no . anno anLcríor. e 
'Cntr ou a L'Xaminar· um brilllaiJfe trabalho do no:sso collega. 
Sr. Raul Alvc~. do -qual 'divergimos nós que real'firmamos 
.nosso ponto de visla pl'imilivç c o Deputa<.lo fluminense 
Sr. Ramil'o Braga, que alvitrou idéas vencedoras nrr seio da 
Commissão, c concr-'etizada em projedo ode le i, cuja •discussão 
!;C arrastou p elo plenar io até o ter-ceiro . turno, quando parou 
para nunca mais vol-tar á. :;cena parlamentat·. · 

Entretanto. agora mais do que nunca a ue~-cssi.Ua.-dc de 
uma ampla c fecunda rct:J.o·vacã.o educativa. c0m ba:;e em uma 
'in::;·kaccão pr·irnaria ;;cnt:ralizada se faz sentir. 

. E' . que a graml'e ~'Ucrra dct.e-rmínou como uma. da:; ~ua,; 
~:onsequencia:> mais sérias a exigencia -de valot·e:; novo:; }Jara 
o mundo, valores qúe :>6 a educação ~al)<J forjar c pódc c rear. 

·Para essa. grande tru:cfa, no Brasil, os: Estados, tl'e min
gUados recursos financeiros, não se scptcm apparelhados . 

Basta attendcr ao e:s:einplo de S. Paulo, Lido como mo
-delar na sua organização e&:olar, mesmo a ssim com .uma poJ·
centagem de anal'Phabetos, rev~luda em cst.atistica {)e:;Le anno. 
de deixar desencoraja-do:; e surprezos os rnab opUmistas c 
allento:-; . . . 

O recu·r ::::o unico. a porta. de sah·ação, o ap.pe\l(' final I) 

n•.~c <• :Ssario •! pa·l'a a cot·po t·:H;ã.o de todas as forc;as sociae:::: no. 
:;cntido da nr.,,·a e ben~merita Cl't.lr.ada. · 

Urge interessai' a União no. nossa campan!Ja maxima. 
:ra. passou o pcriot:1o em que os dirigenle:s se dcliuham 

Jcaulc de fa lsos csc.rupulos .conslitu.cionacs . 
A ConsliLuicão 1Fcderal não é, não· púuc $cr clllbal·<uN ú. 

ac.;ão ncce:;:saria c u rgente. 
·- Dis~o c:;Lão I.Ollo.:> COll\'cnuido:> e cct• l.L':; . 

Yoi n qtw a !'firmou o .Jwmado ~1·. lj rc.:; idcnle J a Repu
'hlka. no liCU Jn·i!haulc discurs(' de .lH de nuvcmbl'o. na Pre
f~ilura desta Capital; c é u que está daro e cxpr c:>so uo cx
eellcnte t·elatorio do- di.gno .Sr. ::\Iinis lro -do Interior, como ~ o 
<IUC liC inffÚ'C lio a:poio prestado pelo Presidente d L' S. Paulo 
{1 campanha ela L i ga Xacinnalis_l~L daquel!c rico Estado_. r o 
tlU•'· se diz cxprc:>samcn!e ua lwmnosa m~n::>agcm do PrcsH.Icnfe 
.At·lhur Hcrnanlc:;. ao Cont:trcs~tl ·:\1inciro . 

Na impnmsa. na opiniÜQ l lUulicut .• nu~ rCnn;;!'c~:;os d·us ~
i.ado:;. cOill•:t ainda recenf.Cnll.ml.c nCJ Scuad~ . c Ca111a !'a de Sao 
1)aulo, pela voz uo &ma~uo1: ~todólpho lllt~'amla e Deputado 
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Ah. Cl'sar. u campani1:1. 11~l:l:_ dl'.~an:t l nhnbr.t.i;;a~ãn elo r,aiz 
)J~ln concurso ~n -~oda~ a . .;; r!rwr·g·1as sucJar·.;:~ nntrl' !'lias. I' 1win
~:rpalnll'nl..e. a U111ao, ~~ uma cam-pat1ha vict.nr-in!':a r. YC'nCNlnra. 

F.' a<:l.o d•• r•ignr:o;:a jlt;.l.i!,'a d1!~la1·a r aqui a :wd'io cli' ·I.J'•'·' 
. wnc:ul" .. Victor Vi~nnn. .j,lari" ;..il'l'\'a I! C;u·nril·n ··Lrfln. qlll' 

1.~<1! 111 srdo o~ rnau;_ t:nn:':t.anl.''" t' intr·,•p i-do;; pl')l'jador ·,,~ p••l:t 
~;t)a J~an;:a. <'lll con.tU•gac:ão .d• · C>;:f,-H·c:n:<. IJI•twnwl'ilo~ . ...:''111 11111 
rw,mru~fl c; rodco;;fall r.cimPnlo. 

RP<:fa a.grwa o'Jlll' o t ;ongr·.•,;:<tl Yvl•• a,.; r111'dida;: 1:1<1 nni.•n
nan~l'nl f ~ r•rclainacla~ · 1! rt-nc.'. 'fl ,diP. ~,·nlu•ril•· dPJI,•. d''J)I'tJrlPrn 
r onlor'rn il :li!Hia h:t pnn,~o...: ura,;. lh l ,-r,.-r.tn·.-o c·ilarln. ~tlil•ntan.l 
o Prnincmtr. ·~1·. Epit.aein PP~~t,;t. 

O JWo.ir.cro 11. 62H. do r:orrc;nte ~'nn(l, da. :u•lot·ia rio ·hri
J_I_lant.n Ucputa?o paulistn . . ~r. ::>all~.s .Jl}ni01·. oiTerccf' magní-
1rca opporlumdade :lfl l•oder !Lcg-Islalrvo cl,~ cump t·it· n ~cu 
dever para com a instr-ucção pu'blíca da .gJ•andr. mai,wia (In;; 
habitante:> <lo Brasil. 

O no])re rcprnsnnlanLe de 5. Paulo, al.tt•ndr.nd•• ao ap
pP.I!o patriotico da J .iga Sacional ista <ln ;;nu iEsladn .. iusl.ifil':.l 
longa r. ~xhan~l ivamr.nt ~~ <l f: f'\! projec.to. na :Pl't;YÍ:l Pxpn:-:it:;,,., 
do!:' motivo;; <1UI~ n in,;;píra.J·allr . 

ü ponto <:entrai do ,;eu r,J:mu •\ a c:r·r.ar;ü,., dn Com;rJhn 
Nacion_al -de Educar.~o. nl'gã,.,. t1f'!'_l.in_a~o a r.oor-<lcnar· a" no~sa~ 
necess1dadP.:: P.rlucatn·a,;, ·dP mslrl.uu;.ao l'PCiamada pPia· Qll;t:>t 
unanimidade do!'; m;t.u crio:;o" •la;: QJw.s! ú<'.~ ue rnsino l'lll nos;;, 
p aiz n nxi sll'nf r>f; 1!111 nac;ó:íP~ onlt·a;; ('.CII\1 o;; mai;; Jll'Jl\'f'ilu~n~ 
rr.solta-dns. 

\A cnopf'raoão i.Í•) Governo Fr:deral .na. ohra r.sr.nlar·. f1•il.a 
através o ·Gonsel·ho, objcctiva->:e por· meio .de suhvençõe;; I' 
auxílios que os Estado;; só poí.lcm reclamar mediante o prc
IP.nchimenf.o de dcteem inadas concliçÕE:S j!tH' <:ão incli~ pensa.
veis a que ellcs i!f~ l"inlam {};;:timulados, de ora por· dcanf e. n 
empregar esfoiTO<:: cn.rla Vf'Z maiores, pt:'lo d'<'scnvolYim~'nt.o d•' 
sua ins;truccrw. 

Ensino normal. hi.hliotlu•cas l'scolarr.s. must:'l\'<. r;;tati~t i 
c.as d~> em i no. publira(.'i•f',: dP. r.aJ·ac1 Pl' rdu('atiwt, 1mlo, f'll r 
summa. ftnant.n in!.f'J'Pi\~:\1' pnl"~a ao progt•e,:~') daR in ;:t it11 ic:üí•.-: 
·r.scolar~>s, ll'll!!'i'('.l'll n,o; l'uidarlo,; elo Dputaclo ~'\allPs .Tunir11·. 
no seu J)J'ojrr,to, ruja approvnciio rlrsr.iar•iamn~ 11,·,.~ q tJr a 
•hom•ada Commi :.:~;in dP fnst.r·.ucc:fi,) Puhlica p l ri lra~r:::p fia Ca 
mara i!o;; Sr·s . Dl'putar.ln;;, ainrln P~tr ann•) , nlllilo •'nlhnr-:'1_:1 
natural rliver•gencia clf' :1l~m1s do.<: S!'n.;; ml'm!Jrn;; •' 111 I'I' IHl,':r" 
n um ou out.ro dM sr11.~ pontos par'l knlarrs. rl iWJ' J;I'J\I'i:1 .qu•· 
poderia ser rxamir,ad~~ c•n1 pJ,~naJ'in, pni~: r~lnn ~r>gtll'" dr •.JII •·. 
:\o'f'!ndo t.riumphantl' nns sua~ linhas g•,rnrs o·lll'n.if'rto 11 . 1; :::~1. 
4' para l'~f:n viclol'ia r~on<'nrr·~ndo. nós. o~ mrmbt:o·' ill'sf:l t>lrll
mif;~ão. trl'iamo;; rP.matado r nm cvidPnh' provr11o p:ll':t o uJ·
.ter·es"P. r olleclivo PSEII' ::mno de porfiado lahor em prnl rln Pf.ht
cação nacional. 
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. ÁNNAES lÜ cAMAnA 
J 

:rrata-se -de questão vital para ~~ sorte da nos~n demo
cracia, 9Ue te.m._a sua unica razão de ser no esclarecimento 
da. publica opJnlao. repom:ando, pois, na. instrUC({ão . popular. 

Cada um elos mArnbr'Os .dessa. dou1 a Com missão senti
n~o~-o bem, t.em a m:ti!< Ji r•me das convicções de que. como 
d1z1a o grande educador argentino .Joaquim .G<>nzale7. i escola 
pri~~ria foi e será .semDre o principal :problema para toda 
,socJeâade preoccupada dos !':eus destinos e l)arn. todo governcJ 
cons-ciente de sua missão. 

P9rque assim é, urg-e que o Congr'esso Federal nn.bilit.c 
o Governo brasileil•o eom as me-didas le-gislativas n ecessarias. 
a realizar a mais fer.unda e patriotica das politie.<ls: ::t. dCI \n·íJ
gresso nacional · pl'la ednr.ação .generalizada. 

Sala da~ Commi~~·1es, 18 de d~zemb.ro de 1~2n.-A1~ftwo 
&tellio, Presideutl!. - Jo.,·é A.u(1!.t.~to, /Relator. - .Ra1tl Af·,:e.~. 
com . r•estric~&s. - Arisütrcho Lopes. - .B(m•os P<:nt-~ado. -· 
fi eito~: lle .Sou:ft. · 

· O 81·. Albertina Drummond ··c·Y - Sr. Pl:c:'lidunli.!. ~úli
<.;itei . a. r·alrrn-:1 pa.l'a apresentar á .üOIU;idel':lÇão da. Cflll1;l.l':\. ·: 
dous projeetos e uma indicaç,ão, que proc~u1•arei justificar om 
breves termos, dada a escaSsez do tempo quo nos resta para 
o extraordinario f.f'nbalbo que· ainda f<1lt.'1. ao Parlamento rea
lizar, no sentido d~ conc!uir a sua obra constilucionn.l, de eln
boracão do orçamento da Republica. 

O primeiro :projecto diz sobre a pl'Orogação do orr:amento. 
quando huver impossibili-dade de ser votado o novo em tempo 
.opportuno. 
. O segunao se refere á constt-ucc;5.o de dous trechos da Es
:trada de Ferro r.ent.ral do Brasil, e a indicação provê a nnin 
consulta á l'\açfto brasileira, que dirá. em ultimn. instanr.ía, 
sobre a conveniencia -ou inconveniencia. de se fnzer t\ 
r.e:forma ela Constil.nidio de 24 de fevct·ciro de 1891. 

. Somo!'> iTÍqnesLion'a...-~lmente um povo em mnrchn. pa.l'n o 
grande idr·al cln. ltuin::midarle, quo ~~ o pro~t·esso. c nrsse r.n
minho, clin. e <lia, hora a hnra, momento n. monwnlo, o Bra
sil se l.ran:<formn, pua mP.Ihor, prnSCf!"Hinrlo Rempre com 
desfaliedmenlo~: r. com P-ile tecm de O\'Oh"N' os insl.ilut.o!l 
,1uridico5, . df' ar·eM•1o com os qnaes funr.cionam os di J'fl'rcn
tes orgi'io~ c\Q 11ue a Nnr,.ão :se compõP.. 

Isto ~e d:í. P.vidC'ntementP., por toda a parlt'. l'tn loclot1 os 
cantos <Jn f.errn. onde hn um povo r..ivili~nrio. fJllC dl'm:1ndn. 
esse el.:wadn irlral d~ pro:rresso, a. qual :tllndi. 

Poi~< bem. l.l"inln ann<lS j:í ~o f1•t·nm ~oht'P. a f:<)tlSI.it.ui
~1io de F'l'verr.i r<l. ~ nhi ,..~lnmos Nml es!'f"l o~;tlin!ii.<J parado:., 

• de que falia o Mr~l.t•e, ~Pm uma alt!\rar:fio on rnelhol'n. que 
venha amo!rl:u· :ís nf'ce~~idrLdcs nd.ua~'~. ~'~!':\ c~p0cir. cl•) cs
tt'actifirn.:;iio qnl'. lrm ~iflo o nosso P!lt·.to fundnmcnlal. 

~(") Este discurSÇJ não ro.i revisto pelo prador • 

.. 
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BESS!O EM 30 DE DEZEMBRO DE i920 

D'e'poís que cheguei a e::ta ca::n. live n. !!t'ata nolicin oe 
qüe o g-lorio~o Est:ldo de S. Paulo, um dos ci-ue mais se tem 
TJ.de~otado no conr~rtn. da Republica, Estado que merece, sem 
duv1dn. ('nrabe~:).r todos os movimentos conducentes ao pro
gresso dn M~sa 11alrin, n F:stado de S . Paulo, digo cu, <le ac
côrdo com n :pr(~scrípín nu. sua propria lei basica, vae refor
ma-r a sna Constituiçt'lo, ~~omo tem de fazer de dez em dr,z 
:mnos. 

Naturalm~nte eonvem:ido dP. qut' o direito consf;if.ucio
nal ha de SP. transformar com o povo, tia. de progreflir com 
a :rjação, ha de m elhot·ar com o Estado, e, sobretu(]o, ha. d~ 
acompanhar a~ granrles tr:msforma.oões que· a soci~dade ex
perímr.nln. - S. Panl o dá um: ma.\mifico exemplo {t Repn
blica. 

Nem só: 0xiste a c:mvicção generalizada de C'flll" n lUo 
'Grande do Snl, sentinella av~ncada das nossas divisa!:'. Esf..:tdo -
l P-gendario I'!IH~ se p1anta em nosso e:ttremo meridional , parn. 
defender a Repnblk~a nos momenf.os em que seja mistér, ter
minantemente ~e oppunha a qualquer modificação no Pacto 
. Constitucional. 

Semelhante rr'eT~~C:al. por'ém, aaS'il!p,pare'ceU, desde outro 
'dia, qmmdo o iflnstr"' t'(:presentante gaúcho, Sr. Joaquim 
Osorio. rlissl'\ m1P- n ~rn F.;;t.ado, mais cedo do que qualquer ou
tro. lembrou .iw~ n. Cnrffl. de Fevereiro necessita de ser ret.o
cadn, <'mbora r·'~pdl a(Ta nos seus ponf.ns essencia.es e basila
res do rn.a:irnf'n. 

Est.ot1. Sr. 'Prp,sidl'nt~. com os reformadores, que não 
querem f:w'J' dr>sapparccer o presi!lencialismo ~o "Rrll !"i l. 
·estou com os n·formadores que nãn querem outra fórma de 
Rep1.1bliNl. ma.;r qne rnnhecem, yêem. enchergam que o pacto 
de 24 d~ ·fP.vnr ,h·() niio P.~t..i. rle nccôrdo com o nosw ;progresso 
e civilimoão dP. hoj e. 

Diz t-rninrmi.A hi~torin dor que as guerras são como qun 
·c:J.ol,loeira~ . ~i Pf:ln;:: moôificam o terreno. aquelles modifír.am 
n socil'rlad~. J<:vi.-J,·nt.l'm~nte. a com~~!' pelos tempos an
tigos, !':I ''U rpli:~,,::,, • f:l lhll' em hist.oria perante uma Cnmn-ra 
do Depnt:l•ln;:; ill ns f.r·1·:". p (ldcria apontar essas transfor maçõe!' 
socinc~ vio!rmk1s, pJ'ofunrJa s, que foram s empre op~mdn~ 'f\l'l:J!': 
grandes c;uerrus. Nãn o quero fazer; não tentarei o crime 
õe d í7.1't', 'flP.l'ant·r; a r.amara M·u illo que ella sal-e melhor do 
que en .. : 

o SB . nloNYSlfl n~'l'ES - 'A guerro. 'é a purtficacão da 
liuma.nir:l:v!f' pelo Ifogo. 

() ~n . Ar.BF.M'tNo n n.rJMMONii - A guerra 'é, eomo acaba 
ae O.izer n nohr<' D l'pu larlo ll)elo Par<\, a purifiesção da hu
manidade' pP.ln fogo. F.' rssa purit'icnç1to pelo fogo que fez. 
na RC'Yohu•ãn F rannPzn. levantar-se o direito lmronno do 
;p'Ovo cnnt.ra.· o dirnit.o · cl ivino dos reis; ji essa tra.nsformacíí.o 
p leo fo~o operou- se de r:paneira mai.s intensa, profunda e 
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prolongada com a guerra a que iodos nós aóabomós de ::ts-
sistír, pet>tur'bando, 1l'az~ndo tremer o mundo inteiro e ha de 
illatur.almente levantar agora, não o direilo_ humano dos povos 
{;Ontra o da r'"a!Pza, mas o direito dos ,pobre~ conh·a os ricos, 
o direito dos fracos contra os poderosos. 

A questão social, evidentemente, desafia a :lt.tcnc;ão da. 
Camara. Si havia .a classe daquelles que só podi:tm ~()ffrer. 
si havia a elasse daquell (\s que tinham de viver Clpprimictos, 
~i havia a da.o;;se daquclles .que só podiam prest.am Roos tra
balhos obedirnt.t>S, essa r-laSS(\ se lcvant.a, se transforma, se 
dignifica aos olhos da humanidade inteira, por !<ll'O que foi 
P.lla .quc>m Sll[lporlnn O opPSO ~a gl'Unde ca.LasLroph r.• .que ·\·em 
de assolar o planc>ta: E ssa c lasse tem dir l'ito :í l' Civindir.ar 
e é o de ·melhorar, de progre<liL·. de se collocar :10 lado de 
todas as outras; no regirrien natural da ·mais .pura. demo
cracia, que é, sem duviçla. o grande ideal da humanidade. 

Temos, Sr. Presidente, insistido no grande erro de en
tender que uma Constituição politica. de institui(;ãc, consoli
dadas não possa SP.t' transformada sem· inconven~enlrs. não 
possa set· modificada .sem Que a orçlcm social sofft·a rm sua;;; 
basN; commo~ão tão grandf.1 qnP. dahi resultas;;·~- a -p~>T·Inr
lbaçáo 1le _1oda organizac,ão política nacional. 

Puro engano ! E' preciso qur. a (:amara. I' com ll Camara 
o Senado. confiam na .obra do legisladot• bra:: :ieiro. Ou 

. temo" capar.idad.-. e .a. re~ponsabilidade dos not-soF n.clo;:; e 
· p·odemos all.f'rar, modificar ('SSa Constituição. on o l f'g i ~laclor 

não l'!';f.(í. na alhut·a .:la. ;;;iLuação -do J):lir. no mom'"!nfo ar.t.nal, 
não Pl't:í d(• arcttrdn com a civilização hrasi!i~ira em 1920 . 

. Todos o.~ (JiaR. a loda n. l1.ora e --em todos os c.anlo;; s l' 
ouvem vozes p·edindo que o . r'egimen estabelet'i.:lo para· a s 
rendas public:as seja modificado, porque a Nacão f:Ji prejudi
cada. com o estatui'do .na Constituição de 29.- de . fcveeriro, 
;porém a distribuição foi errada, o legislador nã<) teve visão 
{~Iara e precisa para. descortinar o futuro do paiz, e a unil'i
r.ação a esse resprilo .~ nm P.Storvo para o de-ser.volviment.o 
-do grandf' f.ooo. 

Sohrl' a ,instiça, ~r·. Presidr.nlr. que prccisarl'i di?.er ? 
Agitada como lcm sidn a Camara por umu iliffi!)le-s rm ('nóa 
<lo Senado ('l'eanclo os t.l'ibunacg r~;gionae:;, dividida a opinião 
na sua. Commissão pt·indpal. ou, -antr~. I'Stathelf't' i ri() o c·onfli
cto entre a:; pt·incipacs CommissV'P.s da Camara, ::_t de .lmtif:a 
e a <:!e Finan<,:as. convencido eomo c~lá o povo todo dC> qrw 
a desaggre>gacão narional SI.' opera l1mla. l!}as incessant.emr.n iJl, 
P. provém ~flm d'll'liÍda da d!lsigualdade de .iustiç:< e dc~uni
fol'mi<lade rln proeesso, · ucrP.dilo qnc a Camara e;: lá rir. ,p lC>no 
accurdo r~ommigo. l·om o lia toda· a ?'iacão e t.oclo.~ o;; orgão!'. 
capaz fi! dr~ rf'prl'sr•nlal-a em cJUr. a rt>forma ronsf il.urional {o 

uma nC>eessidadl' ina.diawl . é um t.rabalho que o Congresso 
não póde deixar de faze 1· quanlo ariles pal'a o bem deste pai:r. 
4ue todos amamos e cujo P.rogresso sinceramente desejaroos. 
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Esf.abr>lP-crr t1ma .i llSLiça r.apaz de satis.fazet· ~ todos os 
QJ?.e .rpleítr:un 11PPantc o Poder .Judiciario a rrpat·ação do seu 
~llre.tto lrs~do, modificar rssa demora prejudicial á propr-i.a 
Jll~tiça. CUJa dignidade sofl'ec :t cri.sr dos ~ommenlariu~ eom
lnLm~. t\ :-lf'll1 dU\ ' ida palJJílan!r necessidade. 

O Pn~ino e t1. saudc publica! 
V~mo:; L~Om ~~pan rn I~ tl'istrza, no .dia ('lil que o C0\'€'1'11-0 

necc~f;l_tou d" Janeae mão da v~\<:cina obt·ig-alori:t. lc\·antar-se. 
nei>la Capil al, nt:l.lpamdo na Cnnsl i l uü_;ão, um movimcn! o t't)

voluci.onario. lml·(lcntí'. a compr·llit• o. (ion~:·no- a não 1'azet' 
ti'qui~lo, que j_ulgn.\'U pt•,;,~isn. ao tf>n~po di>~iie g-l'andP c ines
QUC~tvel Ho(!nb'lle;; Al w·~. n. -c[umn sr deve, -::;em -duvida, a sa 1-
vaçao do 1)0.17:, cou:wçandn p r la f'alvar;iin de ~ua <~apitai. E não 
foi J)I'aLicada cslu. nwcJida 1':'\~C'l~Jnll'n li' ])()l!'Llllf' a Cúu.~Utui,:ãtJ 
não a permiUia. • 

O SR. CosTA: R1;0o- -A vacüina foi praticada d:l"l)Ois. 
O Sa. ALBETf!f!No Drtv:>.rMo:-;o - Foi.. pralka-da quando o· 

povo se -t·,onvcnc~u ua. snn nec~essirlade indcpf!ndent-ru,l'nLc. de 
imposirãn eonsn tnciona!l. 

o SR. GosT,\ n~:rm - Vt~ v. r:x. f[1lf.' n tOllstiluíçüo Hã.o 
imped(". 

O SR. AJ.IlE!\.TI!'O DRU:::'IIl\tCND - O f,nsino- - outro VN
blema, que desafia a aUc-nç5o do h'gislador nacion-al. 

A!inda hoje S(' qtLI'>-1 iona a respPi!o, com fundanwnt o na 
Con:;tituicão dr- 2-í di> úwt>t'riro. 
, O Sn. 7.on<:J.\STI{n :\LVM~l<:~C:.\ - Emqnanlo S~' rtnc:;.!.iona 
sobro assunlr>ws l'Onsfilucionaes o povo vae mol'rencto uas m;,
lest,ias reinantes. 

O SR. ALBER'ffNO DRC"·1\D: o:-:o - Diz o meu -caro collega 
de rep:resentação mineira, o Sr. 2oroastro ~-\h'arenga, com a. 
competencia QUe todos lhe reeonhecem c, sobretuno, f:f>m a 
re~ponsabilidad() ftur trm como dir~clor de hygicne no Estado 
de .:\-Tinas Grr.~(>~ ·Cj!ll'. rmsuan!.o !'e qu~>!-ll inna sob r~ assumpto:-o. 
constiludunaN, 11 ·paiz ;•onlinua ~oifrrndo :~ invasfir, •ias mo
lest.ias l'Pinanlf'3 ... 

() Si L z{)uo,,sTiw A LVARL~NG.\ - PJ•itw ipalnwnl P d~ Yariola. 

O Su. AL~IUt'I'I);O Dill::~~:>ow:-.o - ••• no inLrrirw d11 pai~ .. 
princij(Hllmenlf' da varíola.- ccmo '..ltiz ~- E:-;. O qur todo;; no~ 
observamos. Sr·. l'l't':"irlc•nl~>, o f"! \li'. l odM 11u~ r~Laano;; vr~ndo u 
qun as mcdi<hL.\i lH't'l'~,;ar•ias al(· me-smo por 1n1~tos_ Yln~nto:;; \!c 
f[llc rt Saw:lP Pltblir~a '''lll fa1almr>n:[.(~ rir- lança!' mao. ~ao l?llll
da~ • .s5o· rdrt:lllll~tTipta.~ prla Consli111it;f1o dr~ :! 1

1 clr• f••VPI'l'lt'o e 
q1t1'. um appa.l'rlhamcnto nece~s...u•io an desrnWJlvilnenl.o da 
Saude Publir·tL nt•gr p:na romhatPr o~ mal~!' tle,;l P <>Vai' I·• IHl.,
pitah- nu. J[lhra!'\r r.Jo inm1ot·trtl Mir,'lll'l l'rre1ra. 

o SR. Zol1M!".'l'P.ó AT.VARENGA - Estou de accõrdo ·com 
v. Ex. Esf;:t phrasr !'ni aHnmen'!.e bencfica, porque despettou .. 
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os homens <le. reSl'lonsa.bilidade, ifazendo-oa agir nessa dire
u;ão. 
. . O SR. AL13ERTINO DRuMMoND :- Felizmente Sr. Presi
<l~nte::. sinto-me apoiado pel!IJ capacidade !lo meu nollre collega. 
S1, nao nos convencemos de que o Bras1l é um «Vasto hospi
ta~>, todavia, devemos . e;;ta.r de acç.ôrdo em que essa. phrase 
:fot um bi."ado neces.sar10, opportmrro e conveniente para des
pertar a energia nal}ionaL no sentido de c.ombater males que 
estão prejudicando e· por assim dizer aniquillando a geração 
nascente da nossa grande patria. 
: . O ~-. FAl!STO FE~RA.7.' - A ca.trllP~mlia levou,. sem duvida, 
3 propr1a JgreJa a. au~CIJ1ar o Governo, nesse ·sentido .. 

. o SR.. iALllEI\TIN(t DRUM:MON!)- Como berri observ-a o no-
bre Deputado, o Sr. Fau~to Ferra.Z, a propria Igreja, os seus 
Ministros auxiliam a grande campanha em pról do saneamento 
do Brasil. . . ' 

Sou daquelles que pertencem á OI"ietação phU.o8ophiea, 
individualista, que não tolera, não a.dmitte que o Poder Pu
b.lieo se colloque aci-ma do individuo; mas qualquer :panz só · 
poderá conseguir ·o seu desenvolvimento necessario U() dia: ern 
que~ individuas se unam em um esforco e-om.mum, para esse 
da3üleratum. · · · · , 1. ; • •!·' . . : . ... h ·4>1 

Sr. Presidente, entendo que à campanha· só terá resulta
âos pelo esforco, pela energia individual de todos os brasilei
ros; hei de seguir a corrente dominante e veooedora que faz 
do Govern-o a ultimn• razão, a .ultima pà.bvra em todas a!> 
questões que se agitam no seio do IJ)aiz. 

Si eorn :r hygiene se verificou a neeeossidn.de in.ad-iavcl e 
-imperiosa 'da in tromissão d'o ~oder publico no seu -desenvol
vimento e multiplict:~çfio,. quanto ao ensino não é preciso di
ze-r á- Camara que a sua obdgatorieda.d'~ :tr~sfOt·ma-o no 
problema m·aximo -qtloe todo administra.dol" d~e ngita-r no ~~u 
prog:t-a.mm'a politic.o. - · 

A ineultu:r-a d{)s no;:;sos cenl,l'os, :\ faUa de d:esenovh:i
me:nto inlt.cHMtual dM n{)ssos p-:üricios vem sem dnv1dll. <l!'il$í) 

a.lheiamento em qu·A a Dnião está ao desenvolvimento (In 
instruc()ão pr~ma:rin do~ diversos Estados, ([UIY .::l:índa. se não 
enieon:tram df'Vidament.e ap:parelha.dos :pa:rn min isl.rnl-o. ~m 
seus terriltO.rios. 

O Sn. CoSTX REor - Neste cnso ~ culpa é da Fod~racão. 
0 Sn. ALBRR'l'INO DRUMM:O-ND - E' da .fwlt.a de inrlividua

lismo que no Brasil de to-do _desappa.r.eceu. (.4.partes.) 
O mal é da Con-st.if.11icllo que não permi.t.te á ·União in

trometf:er-se tllo desenvolvimenw de instrueção primaria nns 
no.s Estados. 

O S:R. GO:M:lmCINDo RIBAS --' V. Ex.· ídá. licerica pa-ra um 
llpat:te? O E~t.ado <fe Minas não cuida da inst.rucr,fio p-rfmn
ria .!. 
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r o Sn. ALBEl\TINO DRUMMOND - P~r!eitam.en:te . Tenna 
por!Sm paciencin. Eu disse que os Estudem que ainda não 
chega-cam a descuvolv·el' a ~ua. instrucção primaria. como fôt':\ 
para desejar. 

O SR. Go~mRmNDíl ' R tBAS - Quaes são 'OS Estados ? 
O SR. ZoRoASTM ALV,\RENG,t -Minas mesmo poderia cu;

dar corn mais dcscnvohiment.o si tivesse · o conctwso Cl-a 
União, 

O Sn. FAusTo FrmRA7. - Como todos os Estados. . . 
O Sn. Go::rr.\: HF.r.0 -- :\ questão é que ha Estados que 

qu~l~OO\ vives:· 1Hii'nsita,•i tWJN1te da l"IITiií.o. ;(lla ~uitrls ou,t'l'os 
'apa1'tes, ) 

O Sh. J\Lmm'l'INO Dr:uMMONri - St·. Presidente. não con-
3oNlo cow o illusf,r,.e collrga neste rponLo, isto é, qtie a União 
não pos~:i. i ll f.el'vir 1):\ rpH\s.t.ão do :ensino ptlmarlo. 

So.u dü,; (tu •: t·fll.r~iHI<'In qU'e ;t Const.ituioão, est.:-.:bel•ôl'·l~n('l(l 
n oLt'~ga,:iio ·para :1 I fuiá1.• .1.; •:lese:nvr.lveL· 1.J ·f(lmenll:tt· -a eul
ltll'4 d1e s•!ll s hnoJ.ri,( .;IIIL:f.~·~. ; t(t mt~Slno J:laS.<;n uu t.01-gou :'i Uoiiãu 
o d iraiLo tlr>. ~~re:u· c:;colas . • ·: 

O .Sn. F.wsTo FmmAz - Escvlas supedorcs. sótJ)cml.c. 

· () Srt. ALDEP..Tl~O Dn.U!Ifl\[OND - Escolas p~imarias iam
bem. Fomentar o dcsenwilvimenLo das •le~tra·s c {lrtes, 
sem ;ter o (]ir.-eilo de com•}çal' pelas 1e~bras primarias, de co
meoa,r ·pelo a.Iicerr:<: da instruc~ão do ;povo. Entretaüto i.s-to 
tem sido qu.csf.i onado, i~ to Lem s ido deha:tido. 

E' nm l)rob1ema •1Ue dev~ ser comprehendido na rMorm:J. 
que se hrt de f nzet na. Constituicão republi<:a.na. Pergun.tn.
ria ao illus t.re coUC'ga: qur Consti:tuicão é essa que perm ilte 
"á Allemnn'ha, á Ing·lat et't':1. :·l Franca. manterem coUeg.ios ~ es
colas no L~ntiforin n:wional, fundarem coll~ios com a su:t 
1ingun olnig-a"f.Otl·ht. com prof.esso.res ~stranE!iro-s, com sub
vencão •ic, '' '.'ll'r·es e~(.r:tncLt·os -e não per mit:t.:e ao ' ;pa.ir. c1-e:tr 
-es-colas p:tra ns .~l!llS llrnprios' filhn.s nos <liv~rsos canto;; das 
~tensas rer;iõe.~ rll) intl':t' inr ? 

O Sr... 7.nR(L\~1·Rn ,\J.YM:ENC..<\ - F. ri paiz aind!l. <'ll lw en
Ciona esrol:-t ;: e~ l.rnng-rirns ? 

O Sn. !\1.mm•r~n nr:u:-.r)ro::-.~ - Tenios n -escola. 
Entretanl.o. n ConstiLuição não permitte que a União soe

corra a. Estados que ainda não estejam em condicões de le
:vantar o ensino Nimnrio á altura da nossa ci.vilizaeão. 

O 8R. CoSTA nr.no - Qua-es os Estados que estão nossas 
condicõ~s? 

·O :::1\. A.LBF.r:tTIN() Dn.t;l>fMOND - Segundo nos informam 
os ;dignos collegas quE\ o rP.presen tam, e não acredito que seja 
i sso men tira . n Estado dn Amazonas, por exemplo chegou a 
tal i:iontt) dr d<!sor-~;-ani?.ncáo financeira, que além de não po
der pagar ns suns dividas externas, ainda se sente na impos-
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sibilldade de pagar nos ~cus funcc·ionariM da justiça· "' da in
st.ruccão. Vou citar outros daqu.i a pouco. 

Sr. PresidentP., ~sre estado chegou a quasi si(ua.çãn de 
fallencia. .qur1 o;; sP.us rn·ofessores :fizeram gréve como a .iu,.;
r.iça o 'frz; pergunto Sfl a União devia consenlit· qu P. sn i'•!
chassem as esr~o!a;; c qur>. a inst.t·u.cção. não fosse mai~ minis
trada ali i? Pm'l] tw'? Por(JUP. a ConstiLuição, no P.ntendl?l' <leal
guns não o pct•mii.L(l. 

Os nobrPs Dnpntados pela B~hia hão do drseul(la.r que 
(>U citP o sr1u Estado. A ultima csl&~-tislir:a que! F•xamine i iP
dir.a qur1 !ta alli uma rwrer:mtag(>m tal do anal.phabdo;; qur 
dP.sgo;;t.a a qulqu~r lwasill'iro, que r-sle facto contr.mplar. 
tan to mai;:;. rtun a Bahia dP.via s~r um dos Estados mais prc~ -· 
pcros na Fcdcra(;.ão. Apenas o Rio Grande <io Sul r S. Pau lo .. 
que estão de tal maneira afastados de seus co-irmãos <leYem 
servir dfl typos a s~rcm imitados. 

O SR. COSTA REGO -E o Estado ·de Alagoas estú afast.ado 
mP..smo de. l\linas Geraes 

O Sn . .Ar.'BEnTJ~o DR.t) MMOND - De Minas não dir~>i, J.10r
que ::\Jinas (! um EsLado g-rande c tem um iGoverno que saho: 
comprehend.~J ·. qun sal:rr praticar· uquillo a QUP. o regimen o 
obriga. 

O SR. CoS1'."- REGo - Todos os Estados tccm. 
O . SR. ALBF.RTlNO D.n.Ul\IlllO';-m -- V. Ex. pqde dizPr isso, 

em LheE>e, ma~ não terti a coragem de sust .. rmtal-o na .prat.ica . 
Parn SPr um legitimo repre~entanle do Estado· de Alagoa;;, 
f;Om ·a coragr>m cívica nccP.ssaria, Y. F..x-. havia de dizer que~ 
jnfrlizmenle Gover nos ha que chegam n r1nxovalhar n. bonra 
e a dignidade <la Nação Brasileira. 

O SR. CoSTA REGo - Pó de sitar. 
O SR. Er>HIGENTO DE SALLFS - Ol Governo do Sr Bacellar 

no Amazon_as, por e~emplo. 
O SR. Ar.nr:RTrso DRUM?Iro~n-0 Amazonas já <>sl:í muit() 

batido... mas pos!õo · citar quanto a outros a opinião do jor·na
lista Gosta nr.go, do C'OI'l'P.io ·rfa Mr:mhrí. r. de out.t·os orgãos Ja 
imprensa diari:t do paiz qur. publicam S<'guidament~ noticia::; 
sobre o~ Gowrno!> PsLaduacs, que realmrnte merecem a l.ll
tella da };'<'deraçfto, ·-sn o How•·no Fedr.l'al. por sua YC'z. tiYr.sse 
capacidade para 1 utclar. 

O SR. CosTA REGo - Màs quaes são? 

0 SR. ALBF.R'r!N O DRUMMO'ND - Ale lá não VOU. 

O Sn. CoRTA REGo - V. Ex. diss<' que teria a coragem 
CÍYiCa de proclamar a Yr.rclad~. 

O SR. ALBERTINa DRUM:Mo-:-m - Cada Estado t~m !';t?tl!> 
Iegit.imos repr esentantes nesta Camara e se me assist-e a obri
gasã() de proclamar que o Governo de 1\linas r.st..'\ na al!ur a 
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ae seu valor e impor lancia na "Fcclcra'=ão, não me ~ pu'-.•Íq!l 
desconhecer CJUt! a Camu.ra tmn de conressar que iufcliznv;ul.e 
Govcrno'i ele uulros Estado~ hu. t1UC nãu IH'Oc.c<km cJu1u 
~qucllc. 

O Su. ·CusTA HEGu - Quac~ são·? 
(). 8n. Ar.BtÚWJ:No nu.u-M.:-.to'~U - Já. uissc (jUe v. Ex. IH•! 

quer arra::;t.at· ·c uú1 tcncno pam o qual não quct·o ir. 
V. Ex. está. emprazado a rcsponúet· a :;i Dt'OPI'io ao 

apal'le dado ne:;le momento. 

O SR. COBTA ltEGo - \' Ex. :sa1Je que uma úa:; obriga
(_(écs de j ornali::;ta. ú inrormat:-sc . 

O :3R. AL!:lr:R.Tl:>:o Dt1.U~T:\IOND - ·M:tt> V. I~x. não falia, 
nesta h or a, ~o mo jornal isla: falia como r cp1·r.sent.aniP do Es
taào de Alagoas. E. ncslas r.unlli•;ões, não poderei l'CSI)Ondcr; 
!:'mao, dcpoi:;, cOltlO .iornalbf.a. dizcnt!o minlta::; uptni5e~ pe~
soac::; ;;ohr~~ o,; gtJvernos dos div ()r:;o::; .J:;,;taclo:; •Ja lll\['Ulllica, 
J)Orquo- d.P.vo dcclamr a V. Ex . que tenho a ~;orag<·m t:Í\'Ít: a. 
nece:::,;aria para anall''tiat" l!sse:; governos. 

Os ll[HH'lf's lll< \ te•.•nJ d•~S\'Íll.(h• dn pru;.;T<tmma. t)Ul\ l?lJ lra
zia. au \'ir ;i ll'ihunn. I' (IUP I.'I'<l apresentar· uma indicação :;obre 
o em i no .~~ . a ~a.udc. as::;umpto que <lt:safiam a atten(;ão da. 
Camara, por inl.erl':;sarcm a unicadc rJacion:d. qu•• vac :;of
frendo muito e11Lr•l nt"1~, que '.:af' IJassanc.!v r•or uma p ha:sc 
regional ista prc)uàicial, que infelizmente, .se cst.cndr a lodo 
(} paiz. 

A língua .i<í. cl.iffeJ'f'! d( mna u. zona; o~ \JO:;tumcs v miam; 
o::; ·scnt.imcnto:; ·:>C dilTrr•~nc.iam. cm:nm·. qtlando st~ fa!la Jn 
:Amazonas, quando S•l 1'alla do 1\it:- Grande dn ·sul. quant.!.o sn 
diz de :\falto (;ro:;so. ou quando llOs rcferínws á Bahia. faw
mos como si fnssl'm pc-dnços distinctos de uma patria cistan
tc. ignorada_ V. E-:o::. lia dtl ter uolado, como o~ mcu:s IWC 
zac.-os collcgas r.om ~~~rlcza. drvcm t~r visto, qutf Mt1i, nesta. 
JWOpria Cumara. o:-modo ({~ fallar de cada rcpre.scnlantc rle 
E;;tado Yaria. ,:, cliffrrcntc . Si se perguntar a u:M pr.ssoa. 
do powl d~ andf" ,:, iogo rrsponder;i: ct\ sou mineiro. pau
lista ou bahiano; não lm nigucm que se lembre de dizr.r: r.Lt 
sou hrasilciro. 

illa:s qua~i[ir:-; pu! i I icas. lJÚS, t) W! leilws :t e111lunt nec·~~
·Sal'Í:\ para t:•.>mprchrtH.!Cl' qur: a Palria stí l' údc :-:er <;randc 
E>i for nnida. J1l'erbamus; cstabclcc~t· os llll'·ÍtlS tl,r: garantiL' 
essa unidade naeivna I . 

/ 

O Sn .• Cosu J"Jmo - Os riograml cnsc,;· !;oslanl lllui!S til! 
chun·asco::; o::; mineiros p t•cfcrC'm porco assado. 

O Sn. ,\t.m:rt1'l:-<O Dm::-.n.IO'_...n - Tnfclizmcnlf) sou a·visado 
rk <lllP .i:í. ha liUmef·o na f:a,.:U, l)at·R ~c proc~der a.s vola!;Õc:>; 
\ ·ou tel'!llil1al' r;olJl ]lC~(ll'. 1.1 tUCU di,t:tll'SO, fJOI'tJUC t!LWl'ia. f.ra
Üil' de qucs[õcs politiea:; •l!tll~ dizl'm respcilo ao C:esc.nvolvi
mt.!nlo du Xa~~o bra:;.íleira. 
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Junto a minha indicação, mais dous projectos, que sub~ 
metto á aprecíacão da Camara. (Muito bem.) · 

·. O Sr. Presidente - Está finda a hora destinada ao. expe
dlente. . 

Vae-se passar á ordem do dia •. ;(Pausa) •. 

Comparecem mais os Srs. Arthu'r Collares Moreira Felix 
Pacheco, Antonio Nogueira, Dionysio Bentes Bento Miranda 
Herculano Parg_a, Luiz Domi~"lles, José Barreto, AgrippinÓ 
Azeve~o, I_to_dngues .Macllado, Pires Rebello, João Ca
bra~ :aermm10 Barroso, Aifonso Barata. Oscar Soares João 
El:ysio, ~rvasio Fioravante,_ Arnaldo Bastos, Corrêa de' Britto, 
Ale.x:and~mo da Rocha, Pere1ra. de LYl'a, Austregesilo, Deodato 
M~1a, Pires d~ Carvalho, Ubaldino de Assis, Pacheco Mendes, 
Joao Mangabeira, Alfredo Ruy, Raul Aives, Manoel Monjar
diip, Hc_itor_ de Souza, Nicanor Na~imento, Salles Filho, Vi
cente P1ragibe, Lengruber Filllo, Themistocles de Almeida, 
Buarque de Nazarelh, José de Moraes, Vex'issimo de ·Mello. 
:Mario de Paula, Mauricio de Lacerda, José Alves, 'José Gonçal
ves, Herculano Ccsar, Matta Machado, Ribeiro Junqueira, 
Francisco Valladares, Antonio Carlos, Emílio Jardim, João 
Penido, Senna Figueiredo, José Bonifacio, Gomes Lima, Odí
lon de Amlrade, Lamounit!l' Godofredo, Raul Sá, Vaz de Mello, 
Honorato Alves, Camillo Prates, Mello Franco, Cincinato 
Braga, p·l·udl'nte de .M:orae~ Filho, Eloy Chaves, Veiga Mi
randa, Rodrigues Alves Filho, Pedro Costa, Manoel Villaboim, 
Carloti de Campos, Eugenio. Muller, Gumercindo Ribas, Carlos 
Penaüel, Marcai EscoQar, Domingos Mascarenhas e Barbosa · 
.Gonçalvt!S (72) • 

· Deixam de colnpal·ecel' os Srs. Dorval Porto, MoLeiro 
de Souza, Abel ChermonL, Chermont d-e Miranda, José Bar~eto, 
<Marinho de Andrade, nloreira da Ro~cha, Thomaz Acc1oey, 
Thomaz Cavalcap.ti, Ildefonso Albano, Ballhazar Pereira, Go~
zaga. Maranhão, Alltonio Vicente, Eduardo Tavares, Estac10 
Coimbra· Pedro Cor~:êa, Turiano Campello, Julio de Mello, 
·Nàtalici~ Camb-oim, Alfredo de Maya, Luiz Silveira. Miguel 
Palmeira MendonQa· ~lartil1s, João :Menezes, Rodrigues Doria, 
Manoel Nobre, Pedro Lago, Octavio l\[~gabeira, Lauro Villas 
Boas, Castro Hebello, Leoudo Galrão, Ar~inüo F~·agoso. Tor:
quato l\loreira, UJJaldo R~malhete, Antolll_o .~\.gulrt';?: OctaviO 
da Roclh l\Iiranda Azurem Furtado, Arl;;ttdcs Can·e, Raul 
Barro;;o 'Xorival de Fteitas. José Tolentino, Maceco Soares; 
R~ul F~rnandes Manoel l!'ul:;éncio. Ra1.1l Cardoso, Sallcs Ju
nior. Albel'Lv Sá.rmen1.o, Sampaio Vidal, ll;nno:-;. (~iad_u, Ayr~s 
da Sih·a, •rullo Jayme. Co~l~ Marques., (_)Llu111 M~l:lCL I.uJz 
Xavier, Abdon 1::\aptisl<i, lJereira de Oln en·a, _Bvn1'1sto- Ama
ral. Sergio de Oliveira, Augusto Pestana, Alc1tllls !\laya, Na
bueo de Gov,':;_t e Flore~ da Cunha {62). 
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O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o coropa-
reciniento rle HR Srs . Deputados. · 

Yue-se proceC.'\lr á~ vol;~,;ões das ma.terias conslanlcs (!a. 
ordem do dia. . 
. Pe()l) aos nobres Depulados que occupem as suas cadeiras. 
(Pa~sa.) · 

. Vão ser considerado:= objectos de deliberaç:.ã.o dous pro-
jectos. 

Sãn lidos, e wn~iilcradt•s objeeto de deliPerar;ão os se
. gninlcs 

l>nOJEC'l'OS 

N. 792 - .i920 

A:tif(wiza a lirtal'. por m.cio ele estrada de [erró, a cidade de 
Bont{im á ~:::t ru;ã.o r.i'c lJ?·~tmadinho e a Villo. de l'araopeba 
á estat;ão de Taúocas~ · 

O Congres:;o Nndnnal resolve; 
"'lrt. 1.· Fica o •..iu,·el·uo autorizado a ligar, pol' n10io d& 

estraua d•: ferro , a cidad·~ Li~ Bomfim á estaoão de' Brumadinn.:> 
c a. v illa. uc Paraupclta ü esLar.;ão de Tabocas, ambas da Cen-
tral •Jo .Brasil. , · . 

Art . 2: P<i.ra c~Cc f ilfl u Govel'no é autorizado a abr2r c.~ 
l<J. cx•jedcnlr~. de 500 :01)(1:3. i'oderá ser votada. sem que entre 
ltma c '"utra da:> suils div•:J·:;;a:; discussões decorra, pelo nwnofl, 
o espa.ço de 24 horas. 

Art. 3! n,wogam-::;c as disposições em cont.raT'!". 
8ala das se~=ões, 29 de dezembro de i\?20. - Atucr!i?tu 

Dru.mmond. 

N . 1ea ......., i9.2Q 

(;c,ns'idera integralmente '[JI'O?'Ogadas as leis orçanu:n f,..rios ,,u.: 
estiver·em . ~m vi!}01·, sempre que não estejam Vfl~ndw< aC•J 
30 de novembto as para o o:nno subseqttcnte, c/~·. 

O Congresso Nacional decreta; 
Art. 1.0 Sempre que as leis m·camentat'ias, pam determi

nado anno, não estiverem definitivamente votad:ts dé 3o dr. 
novembt·o do ar.uo aflterior, serão consideradas inle~ndment.t 
prorogadas as que então estiverem em vigor. 
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Art. 2.• N cnhum projecto de lei que importa!' eni despe
za excedente de 500:000$, poderá sel' votado ~em· que cnh·c 
uma I) uulra das ~ua:; divcrs~s discus:;õcs. dec.ot·ra pelo mcno::> 
o espar,.o de 2~ horas. 

Art. 3.~ Revogam-se ~s disposições em eoülra;:-io. 
Sala tias SCI~:SÕc>.:>, · :?9 · <le dezembro de 19.20. - Albe1•tinu 

Dnuumond. 

O Sr. Presidente "'":""" Acha-se sobre a mesa o seguinte< 

HEQUl~lUME~TO DE U!l.G~~CIA

N". 1 

!tequ·eiro urgeucia para immediula tlisc.:.ts~ão c· votação 
das emendas do :-;cmlCio ao Ol'Qamento da. Guerra. 

Sala das sessões, 30 de· dezembro de 19:.!0 _ -- Pache~:~ 
JJendes. 

Discus~ão t~nica das emcr;das uo l::ícn:J.dt:, ao projcdo da 
C::!mara, fixa~do á despeza llo Ministerio 1.h Guerr~. para lj 

exercicio de 19:?1. 

Encerrada c annunüiaua a votação. 

ORÇAi\lES'l'O DA GUERRA 

O Sr. Presidente- Vou submelter a votos as emendas do 
Senado •. 

Approvada.,;, ~uecc:;sivamente, a,; emenda~ do Senado nu
mer.os 1, 2 o 3. 

R~jeitada ~ cmeuua do Senado n. L 
Approvadas. successivamente, as emendas íl9. 5, ú, 7, 8, 

~. :lO, i :L -12, 13. 14, :16, 1f? e 17. . 
RPjeildas, ~uccessi\·amenlc, as emendas n:::.. 18 e :!.g. 
"\pprovadas successivamcntc, as emendas ns · :w c 21. 
Rejeitada <~ emenda n. :?2. 
~<\pptovadas. sUI!C·Cl:iSivamcntc, a:; emendt~:; ns. z;;;, 2.1, Z;:>, 

26 c '!,7 •· 
Rejeitada a emenda n. !!8. · 
ApproYadas, succc::;.sivamente, as emcnd.a~ ns. l.>'O, 30 e 3i.· 

Rcj eitada. !1 emenda n. 32. 
Appro·vada3, :;uccessiYatuente, as emr.muas ns •. ~;;;, 34, 35 

e 36 •. · 

Rejeitada a emenda ti· 37 .. 
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Approvada<.:, succcssiva.mente, as emendas nS(. 3S,_ :n, 
41 e 42. · 
Rcjoitac1as, ~,ucccssi\·umcntc, as emendas ns. ~3 c !d .. 

Approvadas, succ(•ssivamen!.c, as f'moml~s ns. -15, !1G, -17, 
~9, 50. 51, :>2, 53, 55. 5!6. 57 58 c 59 
Rejeitada a emenda 'n. GO. ,_ · 

Approvadas, successivamcnlt', a.c> emendas ns. G 1, 62, uJ, 
6t1, G5, 66: IC·7, f•S. G~. 70 c 71. 

H.ej cí to.das. !'uccssivamcnle, <ís C!11cnd:n n~ . 72 c 73. . . 

O Sr. Presidente - As emendas rcjcilatJas voltam ao Se~ 
nado, officiando-sc sobre o occorrirlo . 

HEQUEHil\!EX'fO DC: Ui1GEXCL~ 

-~.:!. 

Requeiro urgencia para immediala. d i~cuss5.o c volariio 
êos projcctos n;;. 475 c !HI , de 1920, ..:mondado pelo Senack . 

Em 30 de éezembro de 1920. - Or:!:acillo éle .4.llmque1·qtt~·. 

APl)rovado. 
Discussão unica da L·mcnda d (• ,Senado ao projccLo t). fi !5. 

de Hl20, da Camara dos Deputado~. que abrr, o credito dn 
445 :·096$, supplcmcnl.ar- ás ·verba!;; 1'', 4". 10". 18", 22" ·C ~i' do 
art. 27 da lei n. 3.991; de 5 de janeiro de 1920 ; com parr.ecr 
favoravel da Cnmn\i~;;ão d.:l Financas á t>cferida emenda. (vide 

. proj ccto ·n. lti5 C, de 1920) . 

Encer_rada e approvoda a emenda do Senado. 

O Sr. João Simplicio (pela ordem) requer c obtem dis
pGn~a. de impressão c!a r cd:w.:ão final do proj.cclo n. 1175 D, 
de 1920, afim de ser immediatamente discut.ida c votada. 

;E' lida e, sem o!Jservaçeõs, approvnda a seguinte 

RED,\CÇXo 

N. -i75 D- 1920 

Redar:dlo {iru;l do ]J7'ojacto da Camara n. -175. de 4930, cnwn
. dÜdo pelo Senado, qne nu1•e o credito ile 445:0.96$, Sli.1JPle

menta1' ·âs veTbas 1", 4.•, 10•, ·IS~, 22• e 2,-1.• do al't. 27 da 
lei 11. 3. 99'1 ,. de 5 de janeiro de ·I 920 

O Congresso Nacional c:le~reta: 

Art. Lo Fica o Presidente da Republica autorizado a 
'abrir, pelo :.\Iinisterio da Agl'icultura. Industria c Commcrcio, 
Q credito de -i-1.5 :096~ (quatrocentos c quarenta c cinc-o contos 

Ç._ -: Vol. XVI.. 37 . 
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e noventa e seis Ii1i! réi s), supplementar ás seguinLcs con
signações c sub-consign3JÇões das verbas ·1•. -i··, 10•. 18~ ~2~ 
c 2~·. do al't.. 27, da lei n. 3.!191, de 5 de janeiro de :i920:' 

.:\. ~Verba ·P -Secretaria de Estado: 
Sub-consignacão «.:\rtigos de expediente, cte.,. 
Sub-consignacão «Conservação c custeio das 

installações electricas, etc.~ ... .... ... . . : 

B - Verba i~ - Jardim Botanico: 

15 :000$00() 

5:000$.000 

Sub-:-consign.ação <~:Dia·rias, ajudas de eusto, 
ele.,., . . . . . . . . . .. .. . . .. .. . .. • . .. . • . . . . 15:000$000. 

C -Verba 10• - Directoría de Metereo-
logia e Astronomia: 

Sub-consignação «Para attender a necessidades 
imprevistas, etc.) ....• • . ... . •.•.•...• 

O ...,- Verba 18" - Eventuaes: 
Consignação 4'Para occorrer a quaesquer des

pezas extraordinarias e imprevistas, etc.~ 

E -'- Verba 22" - SubvenÇÕes e auxilios : 
C<:msignacão «Para manutenção, etc.~ .. .... ., 

F- Verba 24"- Escola Normal de Artes 
e Officios «'\Veneeslau Braz»: 

Sub-consi'gnacão ;~:Pessoal assalariado, etc.» . . 

20:000$000 

120:000$000 
\ 

252;000$000 

18:000$000 

Art. 2-." Fica o Presidente da Republica igualmente auto
rizado a abrir, pelo mesmo ministerio, os seguintes creditas : 

Extraor:dinario de 180:429$105, para liquidar os compro
missos do cxtincto Commissariado da Alimentação Publica, 
uos exercícios de HH9 e 1920, e da Delegacia Executiva da. 
Produc~/io Nacional e do Recenseamento Geral da Populacão 
da Rcpublica, no exercício de 1'9'20; 

SUilPlementar de 29!! :6·J 3$26(}, ás seguintes verbas do or
çamento do It).esrno ministerio, para o corrente exercício : 

Verba to• - Consignação «P.a.ra desapr(}priação, e~c.2o~ 
56:000~000; 

Verba H• - «Auxilio para realização d-e ex:posicões, etc.~, 
1.85:513$260; 

Verba fi.\• - 11:Para manutenção e desenvolvimento,. réis 
50:000$ ; somma total,· 29•í: 613$200. 

· . .Ut. 3." Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala das Comro]ssões, 30 de dezembro de 1.920. .Raul 

Sá. - Ca7'lC.'s Garcia. ,...... Prado Lopes. 
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O Sr. Pre~idente - O pl'oj ecto vae ser enviado ·á· sancção . 
. Vou ·~:mbmettcr ú discu~são uuica a emenda do Senado ao 

;proJecto n. ~·H C, <!c 1920. 
O proj c r: lo é o se,;uinte: 

N. 541 C-- 1920 

E,n!Cllda subslilutiva du S~1wllo ao l!roj,:clo n. ;;.H B, M -1920. 
ela Ca~1ra, que ?'C'Vv(Ja os §§ ·I" t.: .2• do art. :~· do decreto 
n. 3 .296, de ·I O de julho rle 1920.: Cú1/l. pal·cccr favora;rJcl 
da Commissão (lc Finanr:as á 1·cicr'itla emenda :substitutiva. 

A. Commissã? de F inancas da._ Camara. a quem foi pre
sente o substttuttvo do Senado 11. <>!ri. da Camat·a. concedendo 
uma estacão ra.diotelegraphica á Agencia Americuna c r e
vogantlo, nestas condições, os §§ ·1" e ~· do art. 3• do' decreto 
n. 3.296, de 10 de julho de 1920, opina no sentido de que 
sejà approvado o mesmo substiLutivo. 

Sala das Commissões, 30 de dezembro de i 920. - Carlos 
de Carnpos, Presidente_ - Octavio Rocha, Relator. - O sem· 
Soa1·es. - Rarn.i-ro Bt•a,aa. - AlbcrtJ Maranhão., - So~tza 
Castre•. - Ca1·los Ma:r:imiliano. - Sampaio Corrêa. - L. 
Corrêa de B1·íto. 

EMENDA SUBSTITüTZH DO 51:."!\ADO A PROPOSIÇÃO DA CA~1.-\'R:,\ DOS 
D!WUTADOS, CO::<CEDEXOO !Í. AGBNCIA AMERICANA A F.'ICULDADE 
DE IN ST!.LL.AR E sg UTir.t7.AR DE U:'.tA llST:\Ç.~O ULTR ( -PO'l'Elt<
TE DE R.A.OIO-TELEGIUPHU 

O Congresso ~aciona! d·ecrctn: 
Art. 1.• Ficam revogados os §§ 1.• c 2• do art. 3" do 

decreto n. 3. 296, de 10 de julho de i !H7, para o effeito de 
só poderem funccionar no pai:t: as companhias ou emprczas 
bras i l e1ras . 

Art. 2.• O Poder Executivo concederá, sem privilegio al
gum, :i Agencia Ameri-cana a faculdade de inst.allar e se uti
lizar, desde logo, de uma estação radiographica ultra-potente, 
r eceptora em sua. séde, nesta Capital, e outra e)ipeditora, 
mai~ tarde, em local apropriado do littoral que, a juizo do Go
•:erno, tiverem escolhido, snbmettendc>-se ás condicões dc<:.f.e, 
em matcria de ajuste de contas ou taxas. tudo de a.ccôrdo com 
as leis e convenoões .que regulem o assumpto, nacional e inlrr
nar ionalmcnt.e, no~ termos do decreto n. 3.296, de 10 de 
julho de Hl17 e da Ç.onvençi\o de Londres. de t912, não po
dendo as mesmas, em caso de utilização ou requisioúo legal~ 
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das snas estações pelo Governo, exigir qualquer indemnização 
pelo tempo em que ella. · tiver verificado. · 

Art. 3. o Revog'am-se as di-sposicões em contrario. 

Senado Federal, c!e dezemb.ro de 1920. - .Francisco A~ 
11aro Bueno rie Paiva, Presidente. - Manoel A.f.enca:r Guima
rães, 1• Secretario. - Pedí'O da Cunha P_cdrosa, z• Secretario. 

PROJECTO N. ~41- B, DE 1920 
O Congresso Nacional decr eta: 
ArL 1. o O ·Poder Executivo poder á conceder, sem privi.:. 

1-ezio algum, á Agencia Am ericana, a faculda<ie de in stallar e 
se utilizar, desde lo;o, <le uma. cst.ação u lLra-pot.ente rece
ptora em sua séde, nesta. •Capital, e. outra expedidora, mas 
tarde, em local apropriado do llttoral- que, a juiw do Governo, 
tiver ~colhi<io, submettendo-se ás condicües dest e, em ma
. teria d e ajustes de contas ou taxas, tudo de accóréo com as 
.leis ·e convenc.:ões que r egulam {) assumpto nacional e in-
ternacionalment.e, e, especialmente, no.s termos do deCTeto 
n. 3.296, de W de julho de 1!)1i e da eonvenção de Lon
dres de 1912, não podendo a m esma, em caso de utilização 
ou requisição legal das Emas estações pelo Governo, exigir 
qualquer indemnizaçã9 r.elo tempo em que ella ;:e tiver veri-
fica-do. - . 

Art. 2. n Revogam-se as disposicões em contrarto. 
Sala rias Commi~sões, 30 de novembro de 1920. - Pedro 

Corrêa. - Prado Lopes. - Carlos Garcia. 

Encerrada. a discussão unica da emenda do Senado ao 
proj.ect.o n. 541 C, e approva.da . 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer e obtem 
dispensa de impre~são d·a redacc~o .final do projer.to n. 5H D, 
de 1.920, afim de ~e r immcdiat.amente· disr..utida e vot.ada , 

E' lida e, :;em observações, ar>pr.ovada a seguinte 

REDACÇ.~O 

N. 51-i:i D - •192() 

Redacção f inal do proiecto n. 541, de 1920 revo(Tando os §§ fG 
'2° do art. terceiro do decret-o n. 3. 29G, de 10 de julho de 
1917, emendado pelo S enado. 

O Congre~so Naci<Jnal decrP.ta:: 
Art. 1.. o Ficam revogados os paragraphos prim~iro ;; se

gundo -do artigo terceiro do decreto n . 3 . 206, de 10 de .iulho 
<i.e 19171 parà o e:ffeito de só poderem :1\:mcciouar n-o paiz as 
c!)mpatliias ou emprezas brasileiros. · 
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~-\:rt. 2.• O Poder Exe<'.utivo .conc-ederá sem privilegio al
gum á Agencia Americana a facuJdadc de installar e ae ntili
zur, desde logo. de nma esLa1.:ão rn.diof';raphiea ultra potrmte 
rec~ptora em sua sede. nesta Capil.al, c outra cxpcditora, mais 
tarde, em local aproprin.do do liUcn·at que . a juizo t]O Governo, 
tiver escolhi-elo, submcttercdo-~c ás conúíçõe5 deste. em ma
teri:J. de ajustes de contas ou taxas. tudo de accôrdo com as 
leh c cQnvenções que rcgulf!m o as~umplo, nacional e iliLer
pur;ionalmcnte. nm lermos do dccrelo n. 3. 206, de 10 de julho 
de HH7 e de. ~onvcnr:fío de Londrc,s de 1 ()12, não podendo a 
mesma em cn,so de utilizn<:;ão ou recruisioão legal das suas es-
t.aç•"ics pelo Governo. exig-ir qualquer indemniznção IJelo tempo 
em que ella se tiver veri!'~.::ado. 

~rt. 3.0 Revogam-se~'' dis:posições em contrario.· 
Sala das Cornmissões, .30 ele dezembro de 1920. - Prado 

Lopes. - Carlos Garcia. -- Baul Sá. 

O Sr. Presidente - O projecto vae ~o;er enviado á sancção. 
A.cha-so sohre a mesa o seguinte 

REQl'E!":L\~F.XTO DE ,L'RGENClA 

Requeremos urgenria para que o projecto n. 660 A, de 
1 Q20. ora em lerccíro turno, entre em immcdiata discussão e 
v-otaÇão. 

Rio. 29 de dezcmhro de Hl20. - Arlind{J Leoni. - J. 
Lamm·tine. 

Appro-vaao. 

O Sr. Presidente ,--- O projecto é o seguinte: 

N. 660 B - 1920 

Rcdf~cçáo pm·a .~· disc,;_ssúo do pl'Oiecto n. 560, de 1920. que 
'mo.nda ron,iruh· um edi/'icio para os Telcg1•aphos na Ca
pital da Bahia 

O Congresso Nacional res-olve: 
Arligo unico. O Governo Fr.dcral fica autorizado a man

da"' constl'uir na cidadn do Ba.lvador, -capital do Eslado da 
Bahia.. um edificio vnra a Repartição do Telegrapho Nacional. 
:-.brínfJo para esta conslrue<;ão o r:re-dito de seiscentos contos 
rlc rtiis (GOO ;000.$) ou fazer operações de crcdi Lo nos termos 
da auL.or!za(.'ão dada no Orc.amen!.ü da. Viação 1para i921; re
'·ogadas as di:::posii)ír.s em cpntrario. 

Ro.la das Comrnissõe~. 2!'l d-e dr.?.embro df'. 1020. - Carlos 
de Cam:pos, Prcsidenlr.. - CelRO Bauma. - Ramiro Bra(fa.
Josino de A.1·aujo. <-Pacheco Mendes. - Cm·los Jfatrimiliano. 
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- E. Souza Castre.·. - Alberto Ma:ra:nhão. - So:mi·aio Corrrêa. 
- Oscar Soares. - Octavw Rocha. · 

Encerrada a ::l' d];y~us~ão do projocto n. 660 B, de 1920, e 
approvado. . 

O ·Sr. Arlindo Leoní {pela ordem) requer e obtem dis
:pe::~sa de impressão da redacção final do .projecto n. 660 C, de 
H120, afim de ser imrnediatamente discutida e -votada~ . 

N. 660 C -- 1920 

Redat:ção final du projecto n. 660 B, de 1920, que manda 
construir um cdi{icio para os Tekyraphos na capital do 
Estado da Bahia. 

O Congresso Nacional resolve: . 
Artigo unico. O Governo Federal, fica autorizado a man

dar eonstruir Illll. cidade do Salvador, capital do EstadtJ da 
Bahia, um edJficio para a Repartição do Telegrapho Nacio
nal, abrindo para esta constru.cção o credito de 600 :OOOS, ou 
fA.Z•er operaçoos de credito no's termos ela autorização da:da 
no orçamento da Viação para 1921; revoga:das as disposiçõ·es 
em -contrario. -

Sala das Commissões, 3() de qezembro de 1~20. - Prado 
Lopes. - Carlos GaTcia. - Raul Sá. 

O Sr. Pxesidente - O projecto vae ao Senado. 
Acha-se sobre a mesa. o seguinte 

REQUERIMENTO DE UP.G.E:NC!A 

N. 4 

Requeiro urgoocia. para a immediala 2~ discussão e vo
tação do projecto do Senado, n. 794, \de 1920, determinando 
as corndiç.ões de nom~'l.ção dos vice-.consules hanorarios de 
agentes consulares. 

Sala das sessões, 29 de doezembro de 1920. - Ausausto 
rle Lima. 

Approvado.· 

Encerra·da a 2' discussãio. dos arts. 1 •, 2o e 3• do pro
lecto n. 794, de 1920, do Senado, de>terminan<lo que os vice
consules honon.trios ou agentes consulares que gerirem ou 
tenham gerido consulados de carreira, ·per mais de dous 
annos, poderão ser nome:l!dos ef.fectivos indC>,p·endenLe de con
curso e annunciada a votação. 

. ) 
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Approvados em 2& discussão os seg-uintes artigos do 

PRQ.TECTO 

~- 7:(}-'1. - IÇ)2'1.) -. 
O Ccmgresso N•:~.cional decreta : 
Art. i." Os vice-consules hnno,·ar ios ou agentes consula

res q-ue gerirem ou tenham gcJ'id ,) n~ •:onsulados do carreil'a, 
por mais de dous annos, a ~oJJ ! (•u lo du Govnt•nà~ P. que além 
disso contarem mais de 10 annn ~ t.l r! ~"l'vi~,; o fiUI.llil;o i'cdeooJ. 
poderão ser nomeados para. s\:l'Vir r•J'fctliYami'Oif' e m tai'S 
consulados, ind.cpen(Jent.c da.s rnrma licladl's cte ;:on<:ur:>o. 

Art. 2.• Os addidos c am.:il i•ll'es i'lf' l l'ga1;.ão. e t(in .~ulado. 
que contarem mais de 10 <J i: .tOS dr• .;;r•r·,·ir;(J ~n-(•r:U,·o ••m 
qualquer pai·~ e bem assim os addido;; P a.uxi \ ia1···~ ,.!11'' ln
nham servido na Eut•op-a dum.llll' a gurPJ'll. ;;r•.ia 'l''a l Jiõr o 
pt'\riodo de lem po, y1r r.s l ando scn·' ~'o;; nu;; J(~~ac;\>1~t< t! t:Ot\SII
la-dos, poderão srr apr·on~i t.adM n· · Ctw po r>iplomntk o " no 
Corpo Consular. indep~ndenl.f\ .<la pro,·a dt~ •:n{l<: UI·;;n. 

Ar.t. 3.• ReYOgnm-sc 1!J..S d í.'lfH1 "'ÍCii~s em <·on l 1·ariu . 

O Sr . Augusto de Lima (J)P.[.a m•dem.) requer e obtem di;:
;pensa de intel'stieio para o pro.jP.do 778. de t!l20. figurar na 
ordem do. dia -da srssão sr\guintn. 

O Sr. Presidente - Acha-se &:>brc a . mesa o seguinte 

HEQUERIME:-iTO _DE URGE:XCIA 

N. 5 

Requeiro urge.ncia par a immec1iala -discussão e vnfaçiln 
oo -projecto n. 778, de 1920, (do Se-oo..do ) . 

. Sala das sesSÕ<~l'. 30 de der.embro de 19~0. - Ucttici.l'io 
'de Albuquerque. · 

Approvado. 

O Sr. Presidente - O projectc> é Q seguinte: 

· N. 778 - 19'-20 

Esf abeler:e 1tm. 1'~!1i1rum d rJ )Hm.~u(~.~ ,>a.ra os hm·deirus dtJ.~ qu~ 
(allcCer·em em O}lf"t•n.çiJcs d e au.e 1'rtt 110 e.~trarl!]ei m 

(Dn S~nadn) 

O Congrc;;~n . .Nar,i,nal <}(l crct.a : 
Art. 1.0 Para os herdeiros dos cidadãos brasileiros, que 

tiverem fallecido, ou vierem a fallecer em conseQucncia de 
feriment.os recebidos em combate, de desastre, ou de molestia 
adquirida nas trincheiras, ou de caracter epidemico, quando 
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em serviço de guerra, em qualquer dos paízes estrangeirõs 
beligerantes, no periodo comprehendido entre a declaração 
ofncial do estado de guerra, entrB o Brasil n a Allemanha . e 
sua cessação, vigorará, na fórma ·e pelo l)rocesso de que 
trata a lcgislat;ão em vigor para o monlepio e meio-soldo do
Exercílo c da Armada-, o seguinte regimen de pensões: 

a) para os officiaes de terra e mar de qualquer classe -
em logar do montepio e soldo commum - uma pensão cor
respondente a dois tcrcqs dos ·vencimentos normacs do posto 
ímmediatamente superior ao posto em que fallecerem, IJU yie~ 
rem a Jallecer; . 

. b) para os sub-officiacs, sub-machínístas e sub-commis~ 
sanos da Armada - ou classes, porventura, correspond(mtes 
no Exercito --:- em lagar do montepio, uma pensão, calculada 
de accôrdo com a alinca anterior, considerando-se o po:;to de 
2° tenente como immediato ao dos mestres. cúnt,ra-mestres e 
demais sub-officiaes de i' classe, e o de 1• tenente como im
mediato aos dos actuaes segundos-tenentes machinístas extra_, 
numerarias, aos .quaes se concederá. a mesma gra~.;a; 

c) para os inferiores e praças do Exercito, da Armada 
c ·corporaoões equiparadas, ou mílitariza.das IJara o fim de 
guerra e não contribuinte elo montepio - uma pensao cor
respondente a dois terços dos vencimentos normaes, consti
tuídos pelo soldo, gratificações de classe e de func[;ão e a 
etapa; . 

d) para os contractados, foguistas, taifciros e out!'os as-
semelhados das forças de mar e guerra - uma· pensao cor
re~vondente a dois terços dos vencimentos normucs. nãO' 
podendo ser superior á applicada aos que lhes correspondem 
no quadro respecLivo da Armada e do Exercito; . 

e) para os funccionarios civis contribuintes do monte
pio, em lagar .deste, uma pensão correspondente a dois ter
I}OS, se o não forem a tres ·quintos dos vencimentos normae:;ç 
dos cargos respectivos, applícada quanto :i distribuição em: 
vigúr para o montepío -civil; 

f) para os civis, em comrnissão de guerra, contribuintes 
do montepio, em lQgar deste._ uma pe~são correspon~ente a 
dois terços, se não o fol'cm a tres qumtos dos •;eru:1mentos 
que, em situação normal, compeleriam aos C!J.rgos em que fal
lecerem. e nos postos ímmediatamente supenor, se acaso, para 
o exercicio de taes cargos tiverem occu'i)ado postos, sendo qu() 
·se ambem forem funccionarios civis poderão os herdeiros 
or,íar pela applicação da mesma regra aos vencimentos nor~ 
maes que lhes caberiam em tal cara-cter. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 
Senado Federal, 
Encerrada a 2• discussão c a.vprovado. 

O Sr. Augusto de Lima (pela. 01•dem) re_quer c obtem _dis-' 
pensa de interstici~ .P~Ua o proJecto. n. 7; 8, de 1920, figu
rar na ordem do d1a da sessuo segumte. 
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O Sr. Presidente - AclHl-se sobre a mesa o seguinte 

l'í. {j 

<.:RequcírD urg~ncia fl:lra ímmr:diala discussrw c vota0ãd 
do pro.iccto n. 6G3, c d:l indicar,:ã :~ n. 10, nmbos do corrcnto 
anno 

Sala dus sc;:;sõcs, 30 CIP- (]Czcmbro d .~ HJ20. - .4ndrade 
Bc.:;e?'l'(t.:l) 

Approvado. 
Enccnarl:l a 1• discu;:;.- :..o do p t•ojcctn n. GG3, ._lc 1!l20, 

c annunciaca a votacü.o. 

Appro-va-do em '1' rli~c:J~sãn o >:cguinf.c 

f'!10JEC110 

~- GG3- 1()120 

1>1·oj,?cto 11. 60-~, d1• '(9:!0, al'!)l'Ot:rmdo n.~ Nlll1.'1'11t;t1t?s (1(/npiada.if 
pela Cnnjr.1·enc irr. !nf.f'rnndo1wl do Tt·o1Jalhrl âr. l!l J!J, t?rn 
lFmhínaton: cmn prr.t·r·N~J·cs rl.n..ç (:()·111.mi:s.~6cs de DilJlcmacirz 
c 1'1'r..lados c dr: Le(!islat;(tO Social . · 

A'. Commis.são de Diplomacia e Tratados foram rcmettidos 
o projecto e indicação do Sr. Andrade l3ezcrra, o~iundos das 
resoluçües adopt.adas na. Conferencia Internacionul do Tra
balho. reunida em \Vashingi.on, hn precisamente um anno, com 
a presença de diverso.s delegados brasileiros, representantes 
officiaes ou officiosos do seu govei'Ilo. 

A remessa a esta Commissão Permanente é LleLCTminada 
peiCI far!o de não !'•~ poder· dar andament(l ao pro i•~cí o a;p.p<·o
vando conven\.'}ões internacionaes, sem que .sobre e!::~s a mesma 
se manifeste an tes. 

As circumst.ancias em que as convcnc-ões em miniatura oda 
Conferencia, cujas actas ou reso lu<:ões teem N'se valor a par 
de outras que a·penas assumem o aspecto de :.:onsclhos on sug
gcstões aos paizes signnlo.rios. são d ignas de uma aprec i~.çã.o, 
ligeira embora, deste parecer. En tre todns t eve especial rdevo o 
de terem n.s ditas convenções vindo ao conhecimPnto d:l. Ga
roara. por aprcsenLa~ão pessoal de um De,utado, e não por 
mensagem do Poder Executivo. 

E' verdade que r.ste fez sentir, quando inf.errq;·ado com
insistencia soore o assumpto, aos seus inlerpel1:1~tcs da tri 
buna parlamentar, fJllC tacs nonvcnçúes constiLniam meros 
rascunhos .cJas pro·priamcnte dilas, que na f igura de simples 
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conselhos nã.o eram suscepíiveis do referenoo l~gislativo nem 
a elle eareciam de ser affectadas formalmente para que se as 
adoptasse. Assim, não era, porém, pois .qu~ no SE'U caracteT 
de compromi~s taxativos ou tacitos, para ·se incorporarem 
á nossa legislação interna ou no corpo de leis mh:tas do di
reito internacional, o Congresso tinha qu~ as referendar ou 
julgar definitivamente. E' essa prerogativa que restabelece o 
;presente .parecer, tomando dellas conhecimento, 2.pezar da 
fórma por que se lhe 3SP'I'esentam, segundo o n. 12 do ar
tigo 34 da Constituição Federal, sobre as a.ttribUições pri-
vatívas do Congresso. . 

·O exame das referidas Conven(;ões é~ no pres~nte, apenas · 
uma solernnida.de legislativa a cumprir por 1)arte da Commis
são de D.ip'lomaoia, desde que, tendo appro"V~do o Tratado de 
Paz, que convocára a Conferencia de Washington, indo aM o 
detalhe o-e lhe traçar a respectiva ordem do dia, não as póde 
apreciar pormenorizadameote e no seu merito, IJOr competir 
essa tareft. á CommissãQ Especial creada -pela CP.mara para. 
dizer desses assumptos de legislação social, a qual deve ser ou
vida necessaria e regimentalmente ainoa sobre c~da uma das 
citadas Convenções. 

Quizesse, :porém, ·razel-o, e estaria como a dita Com
missão, sem os documentos authe'!ltica e offici?.lmonte remet
tidos pelo Governo, pois a de L egislação Social tem, nas mãos 
de alguns de seus membros sórnente, e graças a obsequios 
pessoaes, as conclusões ou projectos de Convenções, emquanto 
a de Di(plomacia nem por esse· modo os obteve. 1\s actaa da 
CIYOferencía, por exemplo, só vieram ás mãos do Relator · deste 
parecer. depois de duas rejeicões pela Camara., í'ystematica 
nessa conduc!:a com as informat;ões pedidas, e que s6 deste 
feitio recuou, <IUa.ndo elle, para não insistir inutilmente, apre
sentou a z:enun.cia das duas Commissões a que cabia o es
tudo da questão internacional e cwera.ria . Por es9a amostra, 
se vê as innumeras difficuldades coro que tivemos de arrostar 
J)ara não protellar injustificadamente um assumpto de tanta 
relevaneia e da maior urgencia, 

A Commissão de Legislação Social, com bonra para nossos · 
fóros de paiz culto, está ultimando um trabalho iniciado, 
quando em Versailles apenas se suffragava a ot•liem do dia 
para Washington, e que lhe fõra, mediante solicitr~ç~o de seu 
!Presidente, Sr. José Lobo, enviada, .por telegramma, pelo 
Chefe da. Embai:mda Brasileira alli acreditado, S:r. Epitacio 
:Pessõa. Dess'arte, quando se· votàu a approvacão do Tratado 
e que o Sr,. .A2evedo Sodré estudou esse titulo de seu texto 
na. Commissão de Diplomacia, já iam muito eoeant.ados os des
envolvidos estudos da de LegislaQão Social, rn3 suprameneio
nada ordem do dia. Outrosim, quando se realizava a Confe
rencia de Washington, já. a Comlij.i.ssão Especial do nosso. 
Parlamento tinha asse'lltado os principaes .topico:; da. ordem 
do dia daquella, com muito maior largueza, mais fecundo li-
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beraliSmo e assignalado descortino ®e as resoluções ado
!)tadas ou aconselha·ctas ao leg-islador brasileiro nas Conveucões 
q!.J.o úl'a temos deante dos othos. 
. Urgindo, porém, o tempo e não tendo siào ainda ult:i
m:•.da Jl votacã.o .parcial do amplo projecto em estudos na 
Cumrw~sãJ E..:::_necial, jú. !Pela magnitude da mate.r:a, já pela 
mor·usídad~ dos subsídios da acl.rninistra.ção, i.rldü;pen.saveis a 
uma cuid:.tdosa opinião da mesma, o que se deve, para admit
tir sempre a boa fé dos administrador€s, incont<J~tavelmente 
á incomprehensivel procrastinação do esta'belecimento de um 
Departamento do Trabalho, já creado por lei ba dous 'annos, 
terá. a dita Comm.issão de, antecedendo áquelles projectos da. 
nova legislação, se ~ontent.a.r, para. não -diliXal' sem regula:ri
zação o caso operaria na ':ida juridica 'l.1acional, ,~m app.-ova.r 
as Convençõ~ de "Washington como um esboco d1.s S]las fu
_turas leis, um como mínimo :possivel desde logo sem maiores 
resistencia~. pois a elle já. adheriu o Governo, pela palavra 
de seu leader em plenarío, «emquanto se não ultimava o 

· projecto» ultimamente elaborado na. Comrois>ão EspeciaL 
E' deante desses ponderaveis motiv-os que, embora a de

fieíencia. ou mesmo a frouxidão dos termos das Convenções <le 
Washington, somos de parecer que, pedindo-se :1 regimental 
urgencia, ~>e vote . quanto antes a ap,provação das mesmas, <lê 
modo a que ainda na presente legislatura o pa~z se enca
minhe para a firmação de princípios e regras ind~c!inaveis á. 
vida de relações entre operarias e-patrões, no ar:t.!Jal regimen 
economi~o. Reyp['esenta, pois, urna transacção com o tempo e 
o Regimento, o gesto do erudito Deputad<> pernambucano, que 
devemos auxiliar, pela inteolligencia. do recm so UJSado para, 
de uma vez, romper a:s resistencias evidentes ou mascaradas, 
da rotina e do misoncismo, que tanto ameaçam embaraçar, 
ainda depois de decretado, a vida ao novo organismo jurídico 
no .paiz. 

E' de parecer, IP!Qis, a Commissão de Diplomacia Que a 
approv~ão do resolvido ou deliberado em Washin;t.on se f~ • 

. .sem preiuizo do projecto de lei interna em andamento muito 
avançado, na Commissão de Legislação Social, o qual de-verá 
ampliar clarividentement~ todos os seus po:::~tos restríctos ou 
tilbios, caracteristicos da complexidade do assumptv, aggravada 
pela diversidade de .raças e de classes ou inter2s::es que se 
defrontaram em Washington e que s6 no vago poderiam accor
dar como se deduz das Convenções alli approvadas. 

Um ponto grave, porém, . ficará d~sse referendo nosso, o!Ü 
desde logo se não fízer a dilatacão d~s bases de Washington 
em lei nacional propria ao ca:.so: - é a regulamentação das 
leis em expectativa e derivadas das resoluções da Confflrencia. 
Para esse ponto melindroso está segul'O o Relator deste pa
recer que a Commissão ES'i)ecial dedicará os seus melhores 
cuidados, de modo a evitar desvios ou desfiguraçõe:; nos seus 
·propositos legistas, pelos conhecidos Tegulamentos da nossa 
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burocracia arvorada muitas vezes em. poder rev1!'or das leis, 
. o que nem sempre se dá com felicidade :pár::t os int~:resse-:, da 
collectívidade, 

Nesses termos, é de pa;recer &. Commissão de Diplomacia. 
que sejam adaptadas as Convenç;ões .suggeridas pf:.'la Confe
rencia Internacional do Trabalho, reuniDa em Wa.~bington no 
anno de 1:3:19, e para .a appr.ovação immediata da>; mesmas, 
solicita~do da Camara, f!)elo intermedio da Mesa, a devida ur
gencia, pede a approvacão de cada uma em um só proje~to •. 

Dada a especie de· <'projecto de convenc5.m> e ~r€commen
dacões», revestida pelo conjunto das resoluoões da ronferencia 
de Washington, julga a Commissão de Diplomacb. e Tratarlos. 
que, limitando seu parecer á preliminar relativa :lO processo 
legislativo de approvação seguido para as ronv~nções com-

. muns, só lhe resta, opinando pela approvacão condicional do 
projecto que suffraga o deliberado naquella Conferencia, e 
deixando de ;propór qualquer pro.iecto, segundo v, indicação, 
~or não serem rígidas como as convenções em geral, e po
derem ser desenvo-lvidas pela Commissão Social, qu(} as adapte 
ll~ressamente. por preferir que sobre o offerecido pelo re:pre
sentante perna~ucano se pronuncie livre e Mfic.ientemente 
a Commi-ssáo Especial de Legislacão Social, cujo 2xame sup
;!)letivo invoca nos devidos termos reg-iment3es. 

Sala cta.s Commissões, 7 de dezembro de i920. - AU(Justo 
âe Lima, Presidente. - Ma:uricio de Lacerda, Relator. - Vaz 
de Mello. - E.stacio Cointbra. - Buarque de Nazareth. ,.....; 
José Maria.. · 

Foram presentes á Commissão de -..Legislaçá(l Social o 
projecto n. &63, de 1920, appr.ovando - para os fins do ar
tigo 405 do Tratado de Versalhes, de 2S 1:::e junho de i919 
~ as conclusões dos projectos de convenção, adaptados pela 
Conferencia Internacional do Trabalho,. reunida c~!l \Va.shin
gton, de 29 de outubro a 29 de novcmlbro do nH·.smo ::tnno, 
na qual - em qualidad~ de membro da Oraan:i:::;a-ç;tío Interna
ciona~ do Trabalho - o Bra.sil tomou parte, e, bem assim,-a 
indicaç,ão h. 10, de 1920, apresentada pelo c.utor •lo projl'cto, 
Sr. Andrade Bezerra, para que as Com missões d3 DiplomMia. 
o Tratados e Especial de Legislação Social. tomando co
nhecimento dos projectos de rccommendacfio adoptados pela 
mencionada Conferencia, e:xa.minem - Dara os 11ns do ci
tado art. 405. do Tratado de Versa lhe-s - as providencias 
ne1les propostas com o elcv<:ido objectivo de :pru:,eger e ga-

. r:mtir a situaçáo dos trabalhadores. . 
Não se póde, nem se deve regatear- louvores :i féliz ini

ciativa do illnstre parlamentar c profcsmr pernanibucano, 
apresentando tae-3 projeclo c indicação, c !'.os ~o.forr:.os em
pregados em esclarecer e fundamentar tae~ actos legislativos, 
precedenda-os de exposiçtlO tão brilhant~. quilo !llinuciosa, 
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que constitue documentação copiosa, clara, segur~ c auLori
zacJa. l:Omo requerem o estudo 1: a Yotação tia ma~eria. 

A Commi:.osão de Diplomacia c Tratad(l~, em parecer rla 
autoria do Sr. :\Iaul'it:io de Lacerda. aconselhou a :>ppc·ovar;ão 
do projcclo n. GG3, vara q uc «ainda. na pr.~sente lc:;islatura 
o paiz !;C encamin llc para a aJ{i'irmn:ção ode p1•incipios fl 

regras indispensaveis á vida. das relações .:mtre operarias e 
patrões, no aclual rcgimen cconomico», .e que n approvação 
das Convenr.Ues da Corí.fercneia de Washington «Se faça sem 
;prejuízo do projccto de lei interna. em andamento mui avan
çado na Commissão de Lcgislar;ão Sucíab, deix1.ndo de se 
pronunciar a respeito . da indicução n. '10, por versar sobre 
meras recommc.ndaçõcs. 

Curppre-nos, pois, apreciat• o mceito dos projectoo de 
convenção internacional, (;Llja approvac::tO é pToposta pelo 
Sr. Andrade Bezerra, no seu ptojccl.o n. 663. 

Os estadistas que receberam o cncar~o de - na Con
ferencia de Versalhes - po1· ordem nas causa, do mundo, 
realizando a recorutrucçfl.o social reclamada pc,la. ultima. 
guerra. reconheceram c proclamaram - 00mc ':r:·,·11des in
contestaveis c cx:pcrimcDt.almentc firmadas - Jns tantos 
factos c principias. aliás, ··nnsignados na parte XIJI do Tra
tado de Paz, que devem g. dar e dominar o estudo c solutão 
db peoblema trabalhista, e que -por isso mesmo - devemos 
assígnalar, ter bem vivos na menioda ao cx:amin::.rmos c vo
tarmos esses pro,iccto3 de' ~:onvenção. que constituem fructos 
do mesmo 'l'ratado de Paz. · 

,E' de notar que a~ citada parte XIII tr~m por- cpigraphe 
· ~T?·abaUw:., e a sua i• sccc,ão, «Organização do Traballto», 
cujo prearnbulo parte <.lo urincipio - que a P'l~ universal, 
objectivo da Sociedade alas ,'\'ações, só póde ser fundada na 
justica social, e proseguc a.:!lfirmando que "&ctualmente exis
tem, entretanto, condições de trabalho, que importam -
para um grande numero de pessoas - em mi~cria e pro
·vações, que vioiam os J)receitos da justiça social, e g-eram tal 
descontentamento, que põe em P"erigo a paL; e a harmonia 
universaes. 

Urge, por conseguinte, modificar para melhor essas con
dições, por exemplo. continúa o preambulo, no que concerne 
á regulamentação das ho1·as de trabalho, d f'ixar:ão a'le um 
tempo ma:cimo do dia e do. semana de t1·abalho, ao rec1·uta
mento da· mão de obra, á lltta contra a desocctGpação, á ga,
Tantia de um salarip assegumndo convenientes condições de 
existencia, á 1J?'oteer;ão dos trabalhadoras contt·a as m.olestias 
(Jeraes ott p1·o(lssionaes e os accidentes ?'sultantes do t?·abalho, 
á protecção d.o.s creanças, dos adolecentes e das mulheres, ás 
pens7Jes da velhice e da invalidez, á defesa dos interesses dos 
trabalhadores occupados no estran(feiro, 6. a(f?rmação do 
'fl?'incipio da libe1'daàe syndical, á OJ•gani;:;açiio do tJ'ItSino pro
f.issicnwl e technieo, e a outras medidas arw.!ogas, 
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Tae:s modilficações devem ser realizadas, PC1rém, em 
todas as nações, porque a não adopção - :por urr.a dellas -
de regimen de trabalho humano, constitue obsta"t. 'lo aos es
forços das outra:s. 

As<>iQJ a paz social, penhor e ao mesmo temr.o condição 
de paz. gerai, depende substancialmente do concurso harmo
nico de todas as nações para protec.;:ão legal do trabalho em 
cada uma dellas, não só :POrque - jlela repercuss[o das leis 
sociaes sobre as condições da concurrencia. internacional não 
se póde proteger . os trabalhadores de um paiz, sem o f~er o 
mesmo com os de todos os outros paizes ~ como tambem 
porque - pela solidariedade dos problemas - é impossível 
intervir em um dos ramos ou· domínios do trabalho, sem in
tervir ao mesmo tempo em todos os outros. 

Para. proteger efficaz e fructuosamente o trabllho, é m
dispensavel, portanto, protegei-o ao mesmo tempo em todas 
as suas manifestações e em todos os paizes, e es~e escopo só 
póde ser attingido mediante A ORGAN!ZAÇ.~ rNTER.T\IACIONAL DO 
"l'RABAL:a:o. · · 

Taes sã.o, em breves tra.Q<>s, a origem, ~ P1'0Ct>d> de for
mação e fundamento do organismo internacionaL permcmente, 
encarregado, nos termos d() art. 387 do Tratado de Paz, da. 
realiza4}ão pratica dos princípios expostos, e que compre
hende: a) u.ma conferencia gerat dos re]lresentantes dos 
paizes ·que f~zem· parLe da Liga das Naçõel' (a Conferencia 
de Washington, após largo debate, admittiu - como .seus 
membros - delegados da Allemanha1 da Austria e da Fin
landia, que ainda não faziam parte da mesma Lig:l., delegados 
que, entretanto, não chegaram a tempo de participar dos re..: 
specitvos trabalhos; b) um orgão jexecutivo d~nominado -
Repartição ou Departament() Internacional do Trabalho, di
rigido por um Cunselko de Administração. comJ,osto -pela 
fórma prescripta no art. 393 do Tratado de Paz; r) processo 
regulando a accão desse organismo. 

Verifica..:se do exposto que a internacionaiizar;ão do pr.,_. 
blema trabalhista e 3 correspondente organização internacio
nal do trabalho, são a consequencia da imperios~ necessi
dade de realizar effícazmente aquelles invocados prin~tpios 
d& justiça social, modifir,ando para melhor a situação dos 
trabalhadores, e ao mesmo tempo o unico procPsso s :~guro 
,para conseguir praticamente essa realiz~o. · 

Não se trata, na e9Pecie, de uma arbitraria consagração 
de principias, nem é nova ou original a medica!}ão aconse
lhada - na parte Xm do Tratado de Paz - PlU'a mole.stias 
sociaes tão antigas e de tão evidentes realidade e conti
nuidade. 

Para prova da verdade do que ad'firmamos, bastará vol
vermos olhos attentos para a historia de tão g~neroso mo
vimento, e podemos fazel-o de pTompto e coro ~egurança, 
recorrendo á brilhante e autorizada ex-po~ição ('Om "'· r· ~ 
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Sr. Andrade Bezerra precedeu e fundamentou o projecto de 
lei, que ora estudamos. 
~ De facto, o notavel economista Blanqui, em obra pu

blicada em 1838, discorrendo sobre a justa e ne• e-ssa ria re
forma, e sdbre a protecção puramente nacional t:~meedida ao 
operaria, já havia affirmado inequivocamente «Dm só meio 
e:ciste pa'l'r.i consegu.U-a, e'Vitando-lhe as des.astr~_,sa.s con.se
quencias; SERfA FAZEL-A ADOPTAR l\0 MESMO TEMPO POR TODOS 
OS POVOS fNDt:STiUAES, EXI"OS'l'OS A CONCURRENCIA EXTERIOP..". 

!14-ais ou menos peta mesma época - Daniel Lt:Qrand. in
dustrial . e reformista alsacíano, .que havia desenvolvido cx
t.raordinaria pr()paganda de re:formas nacionaes a favor dos 
trabalhadores, convencido da inefficacía da PToteeção restri
cta de cada paiz, apontou o remedio para esse mal, enun
ciando clara e precisamente o conceito da legislação inter
nacional do trabalho : é de 1840 a circula:r que elle dirigiu. 
aos governos da AUemanha e da Suissa, PROCL.'!.MANDO ESSA 
INEFFICACIA E A URGENCIA DE UM ACCÕRDO DE TODAS AS PO
TENCIAS INDUSTRIAES, ES,"ECIALMEN'l'E NO QUE DIZ RESl?EITO Á 
REGUL,\MENTAÇ.:;;_O NORMAL DO DIA DE 'I'Ml3ALHO. 

De 18H a 1848 dirigiu a. eminentes personalidades po
líticas francezas einco cartas sobre a regulamentttr.ão inter
nacional do trabalho, e posteriormente aproveitaw:1Õ a oppor
tunidade :fornecida pela e:'l.-posicão de 1853, dirigiu um appellG 
a todos os J)aizes industriaes, para que, durante a e~osição, 
REALIZASSEM UM CONGRESSO PAM PREPARO DE UMA CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL SOBRE A SITUAÇÃO DOS TR.\BALRADORES, fo:;;eiuJo 
acompanhar o appello de um projecto de «LEI INTERNACIONAL». 

Não se tratava de movimento restricto a essa época e á 
França, e que - IJOr não corresponder á necessidades reaes -
devesse desfazer-se como as effervescencias ephemeras -
pois que em 1858 a idéa é acceit~ na Allemanba, e defendida 
no ((Diccionarío de Sciencias Políticas», faz ~aminho, genera
liza-se pelo patrocínio de muitos e eminentes pubiicistas, de 
modo que nas assembléas do Verein für sozial politilc, de 1.~72 
e 1882, A INTER.'\1:\CION.·\LIZAÇÃO DAS GARANTI.4.S' AOS TRABALHA
DOIU:S, brilhantemente sustentado por Brentano, é - a. des
peito da vigorosa opposição de Co:a:N, ~ acceita pela quasi 
totaiidade dos membros dessa aggremiacão; na Eelgica - o 
socialista Cesar Depaepe faz-lhe a propaganda em uma série 
de conferencia.s; a ~i\ssociação Internacional dos Trabalha
dare~, em ~ 864. e f 866, no acto · de sua (uru:lação e no seu 
zn•imeiro Con(Jresso de Genebra, ADOPTA ESSE PR1NCIPIO DA IN-

, 'I'Efu"'ACIONALISAÇÃO como um dos pontos de seus programmas; 
o Congresso Operario de Baltimcre tambem abraça em 1868 
a mesma orientação, e dahi por diante o principio apontado 
figurou como these obrigatoria da ordem do dia de todos os 
congressos operarios. 

O movimento não ficou, porém, circumscripto á propa
ganda de publicistas e professores, de associacões scientificas 
e políticas, e <le congressos operarias, tendo penetrado fran"! 
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camente nos circulos governamentaes, obrigando os estadistas 
a se interessarem pelo assumpto. E nesse particular coube á 
S!Jissa a iniciativa, que surgiu em 1876, em discurso profe
ndo pelQ Coronel Frey, por occasião da abertura do Con
gresso Nacional de Berna, e se corporificou mais tarde em 
uma· moção do mesmo coronel, unanimemente approvada pelo 
Conselho Nacional Suísso, em 31 de abril de i881. 

Numerosas conferencias internaci:onaes se realizaram de
'POis, muitas com caract~r official, todas visando realizar o 
ideal da )nternacionalízação das medidas. proV~ctoras recla
madas pelo trabalho, cumprindo destacar as seguintes: de 
Berlím, em 1890 (convocada por Guilherme II, que, inician
rlo seu reinado, queria popularidade entre os operarias); de 
Berna, em 189:1; de Milão, em 18g4; de Bruxellas, em 1897; 
de Paris, em. 1900; de Dusseldorf, em 1902; de Vienna, em 
1905; de Roma, em 1908; de Haya, em 1910; de Dresden, em 
1911; de Zurich, em 1912. 

Merece tambem ser posta em fóco a obra da «Associação 
Internacional para p1·otecção legal dos trabalhadores», consti
tuída definitivamente em 1901, pela assembléa de Basilé~ 
para o estudo com-parado das leis dos diversos paiz:es reunindo 
os documentos necessarios á sua e:tacta. comprehensão E !?ABA 
ORIE........-TAÇÃO DA OPINI.~O PUBLICA NO SENTIDO DA I:MPORTA...""!CL-\ E 
OPPORTUNIDADE D:\.S :MEDIDAS l?ROTECTOR.-\S DO TRABALHO, pois 
que attingiu beneficamente seus fins, contribuindo não s6 
para. notavel. desenvo[t:imento, em todos os paizes iru:lustriaes, 
DE LRIS PROTE\.TORAS. DO TRABALHO, e ·para O reconhecimento 
das necessidades DA INTEP ... 'l"ACIONALIZAÇ~\·o DE UM CERTO NU
:MERO DE MEDIDAS CAPAZES DE ASSEGURAR AO OPERARIADO UM MI
NC\1:0 DE CO~FORTO l\L-\TERHL e de EDUCAÇ-'i.O SOCIAL, como para 
let:ar ao es1Jirito rios homens de aoverno e dos vultos 7Mis re
'Ptesentati1:os das diversa-s ~classes sociaes, - o SENTIMENTo 
REAL DE QUE A ELEVAÇÃO DO NlVEL DE. VIDA, QUE OS TRABALHA
tlORES PRETENDEM, REPOUSA NOS ~AIS ELEMENTARES PRINC!P!OS 
Di!: JUSTIÇA. . 

Essa. foi, atiás com as aggravações decorrentes dos suc
cessos_ da guerra, a situação encontrada pela «Commissão In
ternacional do Trabalho~, constituída pelo «Conselho Sup1•emo 
dos Alliados», para estudar - e indicar á Conferencia da 
:Paz - as soluções reclamadas pelo problema do trabalho. 

Na "e:'\::ecução do encargo de organizar o projecto de le
gislacão internnciOJ?-~1 sobre o . trabalho,_ essa 'C<!mmissão foi 
Vigorosamente au."'Gllada pela _mtervençao de· d1versas asso
éiacões . operarias, que se reumram para o estudo do mesmo 
~ssumpto. 
· Em setembro de 1914, a ~merícan Fedm·ation of Labon, 

· ·que represcnln milhões de operados organizados, aclopLou a 
seguinte resolução: 
~ convenrão da Arnerican Pedcration of Labor. em vis

ta do Congresso geral da paz, que se reunirá sem duvida no 
· gm da guerra, declara-se prompta e autoriza seu Conselho 
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E:-:cctll.ivo a ·reuni1· c>lli um HW:;mo lo<r.u·, para. o Jim cl,~ com
bmar as rrelamac:•iíls (~ • [ivr•t·g·c•n~.:ias d·~ cada povo, o~ l'f'pl'c~
~entanLc·;.; elo f.t·;Jballw \l!"~i.!l1 i;wd" c li; lc)das a~ nac;õr.~. ~üi 111 de~ 
faz('r l)rvpcJ;;l~ts e de·. fnnc<.~c: nwctída,; no~e~s~arin,; panL o t·e~la
hdednwnl.n da:; n•!ac(k~ frat1'1.'llü:i e para a pr"olec•:ão dos 
trabalhadores, cslahclr!cr~ndu u~dm a:=; ba~c;:; de uma paz Gu
radoura.» 

A essa resolueão juntou-se, em julho de 1916, a da con
fer-encia syndícal intcr-allíacla, de Lccds, conc~bid:l nos sc
.;l.tintcs Lermos: 

«0 Tralado da Paz qllc porá fim á t\'lP~tTrt :.tcl.nal r. que 
<leve a>5scgurar aos povos a ! iberdafln 0 jncie(Jendencia. po!Itica 
c ecouomica, deve irnw.lrnent~ libeJ•lal-os dfl "inflwm da con~ 
cnrrenc:-ia mpitalista inl(n·naciona.f, c :\StmaunAr. A cr.ASSE or>r-;~ 
HAniA DE 'TODO~ OS PAl?.ES 1(11(. ?Júnhn<:J âe [J(t)'lll!tias t.ltJ ordem 
moral (! ma!m·lal, ~Omm O IH!l.EITO AO 'l'fL\IUUfO E DfnE!'l'O S'J~
ntC.-\LIST.\, ~l!GnAÇÕE:';, SE•,.Jr.QS SOCtAES, 1' nur,AC,\0, HYGlENI!; 
E SEGtnnNÇA. DO TR~"-BALHo.:.· 

. X a Confct·o:n1;ia d1~ f'! ~>C'kn!mn. na JH'lntavrra d•· { !.ll'/. n,:; 
{lhlegadns da;; ·oq;ani:mr;õt·.• synrli1·al's allf'mils f\ r.ustr·o-JJuJ\
garas, adhceiram á rl":>olnr.fio flr LrPrJ:> ,diri:;indn nesse ~en
tido PXprrs!;iYn trkgoran1-nm n. .Jonh1w:r.. ~<'{'.t·('lati(l da Conff'
rcncia Geral do Trabalho. rm Patis, e ülrnl.iua ~rJhcsão J'ni 
prestada f!\1(:er'~~ivamenfe na ;·c\]ni~n cl•! B"t·na., ~;;n ·1!117. P'"' 
Oi)<('.l'at•ios dos impíorin;; , .. ,,nfTrti'S r-m rompanhia dn Lra[t;l
Jhadorl"., nl'lt!.t·os. na Conl·r·c'•'lwiu. d~ BPrna. ~~m .i'CYPl'Piro ele 
·J !l 1 !1. n finaltn('nlr. pc·fo;:; rcprescnlnntc.;; dos syndiual.o~ 
chrislãos reunidos Pm Pa1:is. 

As medidas assim patl·odnadas tambcm ii•'cl'am a adhc
~ão plena n conseicntc elos repr0Sl~nt.anles ào pn!.roml.l.o, como 
;bem o salientou o nutorí7.ado pnblicisf.n do Lc Cm•)•r?s,wntlrmt, 
n(} estudo sobre «Ot·rJGni:.or;fi() Int"cnwt!io·nar. do Tl'abalho:>, 
que. por delibcracão fia. Commissão d~ .Lr.g-isla~·.[ío Sodal, roi 
publicado em uma de s•.1as acla.s. c do rrual dcstac.arcn:os c 
segou in te: 

«Esta lcrulf:rw.ia á httenwâonaU::ru;ü.o cln.~ j'II'Oill•~m,rls d~ 
protec~·ão Oj)(.'rurict Sr"' t:J!Jllil'rt pc:·{cil.am e·l1fr: l'l::J.O 1 :\Tléft!c"SE 
llO P~·\TR.O~ATO E:-T !'N~E ll.\:-1 1;1·~1\'!":0.:!"HC~\.C",ij!.:B C\U~;-;t~r',C:'I'''~ ll.\ 
CLASSJ; OPtCRM\T.\ . . Ya im;w.~.~·ibifi,ladc de' rcsú;fi,• á n·il·imlirn
çl)e.~. ct:.r.\ Jus·r11~.\ ER..I 1·:\'t!l"-'TE, c qíw cJwflnfn,,·am 70II'r. 

c.r.prcssân r. murr. fm·'.'(l 111/l:ns nns Encuclic:a.~ de L/'if.() XUJ. o..; 
·.J'.\THÕJ:S PJ'~"S.-InAl\( Jc~r J·::<n EXrii':J1. ~~STAS Cfl:O:CP.SSÕE!:; ,\ 'fólfiOl-l 

O:; 1~:\!ZE~. AO :'IT.ES::YIO TJDlP(l, OI·; :<.TODO .\ '.'<ÃIJ ~;, :\I,TF.!\.\l\E:-.-t AS 
Co!,DJÇÕES !\011:-.r .. \ES !H :::o:vr::IJHRKvcr.\ I-.n: xntu •. Hs.~•! inlr:rcssr: 
c.rp1.ica que o mov·irncnto de prokr:r;r1o acs opr:NÚ'ín,ç. ·no rlo
m.inio illfctnrrâonal, TE:\H.\ PMt'fiDO - :o<Ã.O 00$\ :O.l!·:lnf\ OPr.-
1"\MUCI~., -· )fAS, ,\I; cnSTB,\TliO. DOS l\llêfi)S HUilGl:J:z:·:S~. {JJf' 
Cm·J·c s 11 IJ1Jd<rn t, s ~pt., 1 'J;! O, L' o raanisat ion "i ntCtll •lli.,mole du 
trava.U). 

C.- Yo!. XVI. 
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Si a.bstrahirmos da larga e solida demonstrácão assim 
fornecida pela historia das instituições do trabalho, e ~nca
rarmos o problenla, ora. em estudo, no seu aspecto propria
mente jurídico, deante das normas <io direito, verWcaremos 
ainda f]Ue as conclusões e princípios inscl'iptos ria parte XIII 
do Trafa.do de Paz, bem como os appare-lhos e processos nella 
instituídos para a indispensavel realização pratica dr. taes 
priucipios, n~da tem o.e a~tificial ou arbitrado, e repr~sen
tam pura e simpl~smt:1nte o desenvolvimento natural e lo:;ico 
de rela(iões ijuridicas que nasceram, desenvolvel'am-se e 
trans'formaram-se ao -innuxo ~as imp_.ereciveis normas do 
direito. 

As relacões jurídica~ e os lt>g-itimos ~nte'resses tn'!l!ndos 
cia actividade operaria, •walqucr que sej:~. o [!aiz em q;:e esta 
se exercite, apresentam um conjunto de aspectos identicos. 
A identidade de interesses, que dahi nasce. reclama - da 
parte de cada paiz - identica norma jurídica que os regule 
e garanta. 

A expet•iencia demonstra que isso não basta, cnt.retanto, 
para inteira efficac ia dessa garantia, e que, como já o fizemos 
:;entir, pa.·ra regular e proteger efficientemente· o trabalho .
J~ ESSm:\Cfl\L Pn<nEGEL-<>, ,,0 MES1\f0 TEMPO, EM TODAS ,\S SUAS 
MA"NiF~STA•:.õ~S 'E RM TODOS OS P.l\l7.ES. 

Esses phenomenos ou manifestações da acti\.idade ope- _ 
raria caracterizam ·a natureza internacional do problema, e 
:,ão ao m~~mo tempo uma consequencia desta. -E, corno á toda. 
rela~ão· jurídica, a Lodo legitimo interesse deve correspo!lder 
norma jurídica ou legal que o reconheca, regu1c e pto-
1cja. assim ta.mbem - á internacionalização. do problema tta
ba!hisla deve corresponder a -organização internacional do 
direito c da lei que. com a uniformidade reclamada JJOr 
aquclle r:onjun~o d·~ aspec.tos identicos, regUlem tal problema.. 

Assim, em cons~quencia do desenvolvimento natural das 
r••lac-õcs .iuridicas. oriundas da actividade operaria. s11q;P. a 
nr>c('SSidade indeclinavel d-essa lei que deve S('r e lahMada. -por 
um orga n i~mo coll(:!c tivo, que represente todos os interessa
doi'. r. j )Ura cuja consLit.uição e funccionamento ' cr>ntribua 
cada l'ai'T.. no \i-vr~ ~~ercicio d<'\ sua soberania. 

E~sa r. uma no·va fôrma. de manifcsf.ação do direito, àCl
t. crrninadn pelo regimen industz·ial contemporaneo, f:orn pro
funfla!;. eunsas econom.icas e sociaes, e que e~erce decisiva jn
fltH'Hr·ia ~nlwr o direi to publico, sobre o direito eivil, com
mercial e ct·iminaL fiscal, administrativo, etc. 

O rcsultndo :favoravel ao trabalho operado, assim pt"o
dtl'l. idr_o pl'!ln accão conjunta da soberania desses divCJrl:"o~ _ vai
zr-::.. (\ nlw:' rio direito. porquanto só n direito rJMS1J{) a 1'nro:l 
di"Pr.ti\·a, •:l'l'aclora ~. rrg-uladol'a du. ol'dcm. tallÍO 1111:' domi-
11 iu:: da!-' t' r! l :u::ií~'g 11acionacs. quanlo na csplll'ra i11foor 11;u:iunal. 
B r1. cO!l\' Íl~dio .~ubre a ucecssidade r!CJ regular e garant.il-._ u l.il 
c offkazmcnLe, as tela~-Ões e interesses' oriundos du. actividadc 
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operaria. e - m~is do que a convkcão - o sentimento de<>sa 
ncces:sidàdc - gera c constitue a conscicncía .iuridica inter
nacional. im\ispensavol :í cfficicncin do clírcit.o nessa sua nova 
fúrmn. de manifestação. 

ll•~w patente fica, porLarJ.to, qun af' ::~ffil'maçõcs de prin
cípios con signadas na parte Xtli do T ralado de 11 az e os te
medias nclJa prescriplos para 1)5 males uecnn·entes do pro
blema do trabalho. c dos (1\Jar!: as r(lll\'r.nr.~{ics o r•'commen
dac;Õ!•S approvadas llCla Conl'erenr~ia r:lr \V;.~ shington :;ão con
sequcnr.:ía f! dcscu,·olvJmcn Lo. ali:ís prrvislo:; r• rPg:ulados r.o 
Jnesmo Tt•al.aclo. não constil U('JlJ Ho\·idadr:. nr• tn ~· t·eal'i:ies ar
tificíacs o n m·bif.l·arias, pois li\·eram I! i:ontin11am á ler -
a S(!U. favor ·-- a eonsagTa<:;.ão continua, constante, crescente, 
no tempo e nos .paizes (lC ma.ior on mencn· des"nvolvimento 
industrial, tributada pela valavt·a fullacla e csc1·ipta elos ma1:; 
l' t'puladns fJJ'o ff·~soz·es, •.' I'OIJc1!11i5fll ;;. .in r i sconsu-llo>'. :':Ol:ÍIJLo
giJ:; e I'Slat.lisl.as, de assoc-iw;(jcs scitmtificas, politicas e opct·~
rlas, <I•• e:onf(~rcu~;ias ou c :" n :::;l· ! ·s~"s inLr:rno.ciouo.es . 

Vemus, assim, atnJS<.!:; uirt lon;;o [!el'iorlo da lli:;tot·ía. 
coug·rcgado,; r!m torno •.lQs;;a , . .r.m;:agracão ineguoivo~~•. os \"Ul 
tos maj;> r ept·c::;rmla Li\·o:; ~- cmi.11}ntes da culturv1. humana, en
tre os qu;l·r)s figut'a com. merecido e ineonLesLavel relevo 
Leão XIIL as mab aul.l'tl'i %a{l as itt zs~ituir;ões pat•liou!ares e 
oi'ficiaes d fl todos Qs ~:izcs, de ra~~as díffcr~nLes . ~ filiadas 
aos diverso~ cr"edos 1·eligio"o~. Ora, :;ó a vr:rdade é capa1. 
de despertar, alimenlar e conservar tão mirac1,1losa manifes
tnção. 

E~t.udaúa a questão ur~:;;;l) as!lcclo g-eral e à~ IHltUt'C1~' 
fundanH·Htal, pu;;.;saz·enJOi' a rxandn~l.l-a. sob o .poni-'J de vista 
fl<J s lc :i;,; ~ olo,;; in lrn•s;;(•:O: pafr•ios. 

~ada lia t.lf! ofi·,~n.•íYII :í. Com;;f.il.uilji'w Jo'er.kral - nos pt'in
r'i·('in;; " (:oTJ(:/tlsi:íl';:, mr:tlidas <· flt'Ovidcncia;; sul.~t·e f\. ol':::ani
l.ar:ií•.> d() l t"ahal hn. ~ ~ · m,.. ! anil'!; ' I" 'f't·ototlo r/e Pn:. d~ \'crsotlws, 
r. da~ t'llll\" C'tl<::Õr·~ r· t·r•(·''lll\\1(\r"lar;Ges. flUe - por: f•m: ;:t c'rorno 
d~·s••n\'<tl\·Jn·wnlo do nwsuw T raln.-lo, - foram adurJta{las pela 
Conr .. n•nr.ia lnkt·n;wi rm~•l. t·c •mti•la em \Vashin"ton, em no
Y·o'mi.Jro d" Hll~. 

:\~ C()nvi'nr:lie,;, a.ilt~lo • ,.; ·~· f.talados dessa anLm·c:za Lcem o 
;qonk• I'X.PI'<':'.i'O da c: .. onslilttio;ãn (:-tl'\.. ·'•S. §§ 1 'c ~ 16, i'Qornbi
ll:t rln:; 1'(11)1 t) :11·1.. :1'1 . ::; l ::! .. • ,. na~ ~lln r~renr,in,; - dn que 
l'l' ... ul!aJ·Hm IH/Ill'llf's f.t•:tlo'l<ll.l. ~~olln•ncõ.-s ~ t•é•r.,nn tllJN rdaoóes 
- .. ro Hr·n!'i l tnlllflll pat'll' ,. df•lih•won. r.m virf.11de ~ n•> f!$.nr
c· i••-in do· sua ~nhrt·:utiH. d•· aiTÕl·rlo r~nm !'Uas; l~i!'. sP-ndo aQ 
dPill:ti~ 1'1'1'/" opto• a. mlil"io·ao~flll. incli~pP.n:;avnl :\ 1'~ 1~1:11~\iin do 
Trii l aflo dn \'o•t·~nlhr:-; I" • ~' pnrl1• <"lo Brasil, ·i'ni vt~Lada 1H}lQ 
1 :•rn::r·,· .... -~n S:u·êCinrd. 

t•a,.s;mol, a lllllfl n11l.1·a "'".-J,~ tll ri•• ü!t\ t>'. ,. p:11·:t lrafl(fltil~ 
I izar e:scrn pulos r. lcn·tol'cs. cxrt·essos ~m objecçõcs divulga~ 
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da:. pe-la- imprensa. constataremos que as conYen~.ões e re
Go-mmendaç<Bes. que ora estud.a.mos não constituem inWMão 
inte1'!W.ciona~ !le attribuir;ões le(Jislativas nos.~os, porquanto: 

a) são o fructo da manife.staçã:o collectiva do sobem,nias, 
em .livre exercicio, da qual comp-ar~icipon o Brasil; 

b) apeza.r de~sa -compart.ici;pa()ão r.iX;pressn, devem SCL' ra
tificadas pelo Congresso Nacional; 

c) mesmo depois de concedida essa ratificação, ~!las, 
para serem effectivament~ applicadas - dependem de lcí que 
lhes tlê os neoessarios desenvolvimentos. 

Alguns eSIJiritos, em numero limiLado, aliás. Qmprcstam 
aos e:m~;upulos e temores, que acabamos .cte çombater, uma 
outra feição, a:llegando que taes convenções ~ tmtados im
põ~;m obriga!.)ões restrictivas não só da liberdade de trabalhar e 
contt·actar, como de outras manifestações da liberdade in
dividual. garant.id,as p~la Gonstitui<:ãn Federal. c qne por 
isso aopresentam o YiCil) insanavcl da ínconstitucionoJi.dadc. 

A inc.rcp.ação não ri noYa, c <isa, princ.ipalmcnte, o ua~o 
àa limitaçã'o nbrígatoria do.s horas de trabalho dia.rio ,t.cnclo 
&ido diríg·ida tambem contra algumas das medidas consigna
das na lei que regulou os accidentes no trabalho. E por não 
t·.er nova, mas já antct•inr c repetidamente formulada. tam
bf'm já foi devidamente considerada, aprcci.o1da c julgada 
pe-los podrrcs· competentes. 

Em iS.g'6 o problema do 1.t•abalho ainda não linha sollre 
.o organismo do <Iirei.to a influencia .cxtraordin•1,ría, que dc
:pois conquistou e ora exerce, a ponto dr. determinar a no
ta''fll especialir.ação dcllc. expr('Ssa no direít.o opcrario, IlJ'l. 
Jeg1slação operaria nacional e inLernacionat. Con~ultaclo 
·~nlão - si o· at:lo drt Camn.;·a Jlunicipa~ de Cntar;wr;cs, dr:-

. terminando o fechamento das casas conmw,·cio.cs, aos dom.in
gos, âs duas haras d(l. tarde, ímpm·ta·~:a. ,·cst"1·icção á libcrdadt: 
de com.mercio e o[fendia n Constituit;ã.o Federal, o consc
l heiro . Ruy Barbosa reS~Pondcu negativamc:1t.e, . em pm·.ccer, 
~xposto. fundamentado e mustrado com a mesL1mavel supe
rioridade, que constit.ue privilegio da competcncia. c autori
tl>'l.de <le S. Ex. 

Comec_:n o parecf'r assi~;nal:mdo .que a opinião lilJeral, 
cni.rr. os povos latinos via geralmente nessa determinaoã.o uma 
offensa ü libel'dadc individual. 'l)UN ,affi rmae P.rn seguida 
-r.contrn. essa. O]Jinicío, ponJm, se levanla ·um. m·ntfmcntn (<H"
midal·cl. mr. ~onsr:dc 1·n~'lio de que, nos tres prrize.ç mais inrbts
h·ines !ln m.nndo, onde a libr:rdode tf m.ais solido. c m'!lis tl.m
Ji[(l .• (ts lcfs t•cdu.m n tl•a/Jf![hn, ~w menos o tJ·abn.lho 7mblir;o, 
,-sp('dalm.cnle rr. ncti1.•idade r:ommct•r:i.al. c o mrruimcntn 1Jtrl'
r(tnlil, aus domú1!TO$. Rcfiro-m~~J á In;;lalel'l'a, aos ]~st,arlo:; 
UniLlo,:. c a Suissa.» E dta leis inglezas c suissas, c de qtwsi 
toda.<~ as Pl'OVíncias tla União Ame7'icana. 

Da al';:;umer.la<:ão que s.; asscnle · no di rei lo americano 
c rrsJ}ect iva jul'ispz·udcncia destacaremos: 

T. ~ora. nos E:>Lados ·Unidos, quer a r.onsLil.uir~~io Fr- · 
dera!, qucl' a. dos Estado~, o.[ia11ram ampln.n!Gnlc a libcrd(1de 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 29JOS/201 5 11:13 - Pêgina 113 ae 221 

•• 

SESs.;;;o EM 30 DE DEZEJ\T.Ill\0 DE 10ZO 597 

de r.ultns r. a dn t1·aúalho, , c lá «miLitas vezes S<? tem cim
ú •ovr.J'f.irlo. nos t1·ibunaes, A vAr.m .. wn. PERA;-;'J'J-j J'S'I'As cL ... T·
st:r..-\s COXS'I'ITL'CIONA"ES, rla.~ lr.i.~ (/!til intcJ•ropam fl ar;t-ividrulr. 
O!'t./i'llfO'Íit. 1/0S domÍrl{fOS . E S 'l•:::'lfl>HE ,\ .TCS1'IÇA DECinlU PI·:CA 
r:o.I:"STITlJCIOXAT.TDAmJ PELT.AS. Nesse srfntido .~e pronuncinrmrt 
,,s tl'ifrvm rws dos ~rinle f! r.-j,nco 1~-~ taclos, rnw atrJ o amw d,, 
1 S.IJO, ('OrtsidiJr rtram. o. quesU'iO. F, C:\( DO!:! RAf\OS l::XE:\lPLOS, P.M 
(oJ:j' .-\>-1 UJ: fl::VI .-\:"; lli':Cl SÜJ.:S DO:'! ' I'Jlll'lr.i.N.\J-:!i A:>rP.RIC:\XOS :•t~O 
r ;:o;ANl l\-T"S.l>. 

rr. ~Na opinião <los irihuna es americanos rs..;;r!õ :lcLo;.; lc 
~i slaJ.f\·,,_~ crmsarn·(fm. 07H?1!0 .~ '11:/ t ll't i ·n.s titt.J.'Í(:úo dcil. 1mw lei d r, 
1;'11-it:irt nl.l!nir:ipnl, a qu e não l-i ra. ou accrcscctila. forc:as a 
dr·eumslaneia de rcM.ir a ('SCOlh a do lcgi·slador em dia san
tificado. (Blosas -v. R.ichar<l.s. 2 dn O. S. 39!, 39~. etc .. ck.) . 

III. 4:Tacs Jeis. disse f) j uiz F ield, da Suprema Côt'tc dos 
Estados Unidos, assentam nãn no direito concedido ao go
verno de leg-is!rv acer·ca. d" observancias religiosas, :O.IA~ No 
QUG LH F.: ASSISTE D.E Pl\01'EG" R O lND!VlOliO CO:X'l'HA A DF.PA(,'I>F.
) L\(.:.~o PfiOYENrE:XTE llO 'l'RA.B.-\LlíO.l> . -

IV. <.:.4. rr.er;cssiflarlc phygiologit:a do desc11nso dom iniml e, 
,n·esr:ntenwntr., 111n dado sdcnti{ico inf:ontesto.vt?l, lll'IJ:"(~g tw 
Huy Barbosa. A m·guníz.:l('iío do homem impi)c-lhC\ 1m1 dia 
de descanso em cac.L:~, sete . . Acei•escer.le-se que o t1·nbaUw con
t.tmwdo 11/'io rmamwnla o. 1n·odur:çán. ( Congr(!~. pag. :183.) 

·y_ «Ob.~eí"VV:-se OÍtru}(t. Q:.TF; ·"- .l"UNCÇ,\0, r:M ct:.HJ :-; fJ~l!' .-\!'; 

}\T71'0RITJ,\TJ~:f-; CIVIS PIIOHIBJ>.M O il'flÚal/u> (lOS dom·in!fU$, :'(\o 
·r,· SlX.ii.O A ~rES..\L·\ J;xEP.CliH ITO,ll~ ~OS :I?Air..l·:s "f.-\1~ 1;1\'P.F.:-:;. Ql' " 
nES'J"'UNGI;:, P OR DIS I'OSIGU.~>5 I.J'G:lSI,,\ '1'IVAS, A~ HOTL\S DO 
TRABALHO QUOTl])IA='iO.». 

O parecer conclu() a!firmando que, E::-.1 F.\CE DE TAE>; 
CONSIDEl~Agõv.s e da auLoridade <lo ex~mplo offcrecidos p~la 
Ing-Ja!Jerra, Estados Unidos e Su issa é, JJC:Lo menos, d-uv idoso 
QHe essas dispMicões sejam. i -neonciliaveis com " libf'Nlru/.: 
t.:onst-itucionfil. E , finalisa. csob o nosso ?'I!(Jitncn· os t?·ibmwes 
7lr'io 1-~0d,~m. n ega1· obsen:ancia ds lei.~ prn· in t'O?t.~l itw:íonnlir!otf,•, 
.~i·nii.o- qnmulu. rs t(J. for dm·a I! 1JO.~íf i,., . 0 IJ 1'l~ -:'>:\ ~spr;;t!ll·: :-;-,\,. 

f:'f~ n.4..1> 
Os fnndnmenlos cxpo::;los e desc nvolvi:IM w lo Con;;r:

lheit•o Ruy Barbosa, ·r a;; conc lusões fHW el h- adu]!l.aola.•. ,.,,
conhece-m e pt>oclamam n. consLitucittn:ll idhdt• d:t~ l t'i ~ qu .. 
consa~·am a lirr,i l-nrão oln·ir;atori~ da;; ho t•as du lrahallll• IJlW·· 
tidiano . · · 

No mc:;mo sentido .iú. se pronunciaram, não ~~·, :ts rr~pr>
ctivas comrriissõe:; tr>dmícas do Srnndo r! da t;:mufl·u, "(lttl" 

essas duas l":a$aS do Purlanwnlo. d i~P.n l.int.ln r\ Y~tlmulu n o·l~c:t 
ma.do Codir;o do Tt·nllalhn. qnfl lt>vro owi~··m r111 !-'••!lad ... 1'1111\ 
o projcc:t.o Aflolpho Cot~·dn, !;Obr~ rr-rm'a(.'áo ~'Ui t ·a~"-" ~~~· :wl'i
cl('nlns nr) tl'n!Jalhn. J!lO()j'f'íc~:vlo. df'Sr•nvnlvidn r• nmpltwlo rm 
(:ama!'n. surcr~sív:tlllf'nló·. pl'los !1-uh:,;l il. ul.ivos :\Taxinli:uw rir• 
Figneiredo ~'· Prudenl;! <l~ J\forars. 

Eslfl uiLirr.-o tevf! a sua vol:wão. r.m derrn.d;•il'!"l Llll'no, in
terrompida, na. sessão cl ~ 18 de· noverobt'o dr. -19-18, l'm vit'-
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tude-(lo voto da Camara ao requerimento Nicanor l\'ascirr,enl.o
A;1berlo Sar!11Nl~o, l?l'O_Pondo fosse creada- a. Commissfin Espe
elal de Lng1slaçao ~OCI:ll, o affPclo n. esta o caLudo di\ n ,aLe-

· ria, sob o fundamento de que - ~egundo ::;e apnrára dur·aute 
os debates - taes substitutivo c pr·ojeeto não l'iaLisfnr.itlm en
balmentc a.s varia-s corr<Jntes parlamentnr·c;;, t~ a Camat·::~ ~c· 
encontrava, nos te.rn;os do Regimento, na Cflntin;;en(•.ia !h•. 
a.pczar <!isso, ou adaptar am uHímo tnmo o subsLi luUYo. ott 
rejeft::tl-ú, !Jer·manctendo o p1·ohlema -sem a devid:t ;;ol ui· :i•,. 

A con~ti Loclonalidude• das n.edidas e provit1cncias éon
lidas nas convfmr:.üns e rccümnlt:n.:la~;ves qn(~ a fX•nrr:rt:ne ia 
dn \Va~lüngl.un fldf;plon ••m no\·cmlH'o th~ 1. !11!1, .i á foi. por
l.an~o, urH·cr.iuúa, ·lü,enf.id:\ '-' eonsagr·artn ·-- .-~xpt·cf;Sütn811lf" -
pelos dous nm,o~ do Podei.' Lc;;:i:<bl.ivo mtcíonn-1. nessr~s fJ;'ba
ies c votações, r., posLeriormenLe, ralificada '' eoafirJn;t•h --
a proposito rio projcctó. 1·eg·ulanoo ns ohriga~.i'ícs. re~ull:mtes 
dos aceidenlcs nn tr-abaliln ,. qtw s<·- r·.onw: leu nfl lei Yigf·nLc •, 
n. 3. 72-1, úc Hí r](l jaw~iro d0. 19·! !l. 

Nosso J)orler .rurliei:u·in, nr.llc ittclnido ft SupJ'P.Hlfl '.rt·il:m
nal Federal, tem se p1·onnnrindo - 1mífOT'n1P!rri()ntA - :1 fn
var dessa ronstitucionalid:Hle, s~ndo até de se as.~ignalo.r· que 
o Supremo Tribunal Federal, oonhcccnclo rlc 11m caso rlP• arei
dente no irabniho. processado f]() ace6rr1o com n l0i vjgent.f'. 
no accórdão l'espéctivo·-cnnsig-non rrovidencia, e! drtctn.-inou 
diligencias. que importam t'm vcrrJad6rn. opportuna ~- intr.l
iigente collahorar;ãn a favor dá execu~iio da citar!n lei n. 3.72!\, 
de 1919. 

Rüsl.<l-nos, poj~, encarar o ultirriO aspecto r.la qncsLão - o • 
da utilidade e conveniencia da integral apprO'\'JH,;aQ rh!'>sn·~ 
ronven(:õc~, verificando si os s~us dispositivos s::üis.f:nl'm :ts 
necessidades nctua.es ela org-:tni7.ação do trahaJh(l no Brn$il. 

PniM:EI!\0 PROJECTO DE COXVENÇ.~o 

Tem por objecto regular a Jimita~fio do trabalho nas in
dustrias. e no art. 1• indica os c-~LabclccirncnLos indusf.ri:-tes. 
~ que SC -applica O regi n'il.'n por ~1!C I'Rf..."lb;ell'(~jflo.- C'Xeln in r] o 
assim da limitarão - o LralH1lho mmm~rt:ial P. t' lt':lh:-~llw 
agrícola. o del.erm1nand.o por- isso, no Hnnl àn ar f. 1•. qnr; ~'nl 
c!Ldn paiz .a autoridadP competf'nf.c dr.tr:rmine a Unha di;_'f.Qn
~'Ía e11tre a irulust?•io, de um lado; e n commcmin r n. :~grr('tll
tura. de outro. · 

Dhcut.indo o prnject.o clr. r,onye-n'.:ãO or~anizndfl pr•ln r.nm
mis~fio. Ral'lH'~. rJ<-.Jr>g:vlo -do :.:oYI'rnfl ing-Jrz. n~f\ nlltidr' :1. f'X-
c1u.süo do Lr·:~.hrtllw comm!'rcinl. m:t-<: .iMLifica n rlt1 agTi<·oln. 
não s{• pOJ'fJllü n Gonfr.rrncin ncio ')o.~.w1fr hlfm•mo(:t'ir!s .wffí
r.•iente<:, que , ltriiJilitass!!m, o f!J)))lir:m• n rerrulouu:nlrt~·tin ·iu
tm•nat:imw7 r-. -portanto, (fPne~•nli:orfn rf anriculturo. rnmn Ln rr.·
bcm pcl~ nntnr~>:m. r.oni!içi)t:s ~ nrr.e~~ic!n<ie::; rfc;-:s:, f<it'mn P:'
pecial (]a aclivid:Hie IH'(l(luct.ora. . 

Crit~rio ident.ico - c pelos mrsmos fnndnmf'nf.os - f•~t 
::ldol)t.ado pot• esta Commissão. no examínal" n. prclimínnt· apr~>-
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sentada p()!o Sr. Augusto rl l) l .. i a •n, i: r•Jn.Lor rln tiH!;;P. "!.l'N•tc
'r:r;iio an t-rohalhn t:nm.m.cl'Cinl ~~ no G(Jl'ir:olo~. 

~~ntro.ta.ntv o nclatPr dn r:nrnm i•~[in nmTi0~fln. '[)r·ln Cnnfro .
J'encHt pn r:1 d~r parccm· ~3bro o pl'njrr·!,, rlr· <:o nv•'nc:ão !'l:1h"
:;·ado pela r::ommis:-:fio rle ot•:,;-:tni:r.nrtío. r>xr.h:r' ~'Xfl l 'l'~s~m •• •n l.•! 
o tx·ab:}lho commere inl, clc1~1~1 · :mdn <W Cnro.JJtis sr1o niio ) li'•)1Hio• 
tx f!:r:t rmsli.r1 da smr:(lic/a.~ rln ill'n,ier!/IJ a/JS t.~'iln{)(~lr.t:'im,t!1lfOg Cfll)f.
~llf!·rciaf!s, fJ qnonto tUJS ba11r:os , . orlmirtis h •fJ;:íics, c (Jm, se·11 111f
?l'I.C'('f'/,ÇQ 11cguw.l. de. r; .~cri)Jtr, ·,·iiJ. 1H1•:t r,,~tlf:{i.r:i rr.w dt:T.las. Porte 
?·er:u .. ,·.-n·, rtt:hudmr>nlf! . n brmt>/iâo do dlr1 de nil:r, h m·rr.s anx r•s
tal)r;lr:<: iml.'l~los cornm.('?'t:'Íaf'x, IJqsr•t,l/-.~·· " tll!li.fJrin rla Cum
m üsiÍf) u r, {rt (,lfl d •? 'tt! f.' rt rt,: .. ,lUr•fl t'(ÍfJ "· •·.~sex .r·~f.,)wlr~I.'Ímf'll fO.\' 
,\'C1'irl â.ifj'iril Jlos lo,irtx r;, Jll.1'fll.f' l?(;·s ru·ii<fL:.t: /1 . .<. ( ! rândn. fJm. 'i"'' 
a qu.csltín nã" cstO.?;o nmrultt ,·t?eirht ,, ·J•~<.: I' •:•·io c~twl1. '~ ·ç 'fll!l'ín f.:" 

.Póó0-~P. e0mprohrndr.J· nm ral N:r.rnpu lo. traf anrfn- ~r · rle 
orgnn i5n1o inter n:lcíonal. {'njn;; rl i~po,<iLh·o;; tGrn que ~~''' :Jp 
p !ir.ado;; l'm t.1rl o;:: o,: pa.i r.e;; qn·~ f::t7.PtYI Jl:'l r le da S:or;il'd:i!lo· d:-~~ 
N<Vêi5e;; e· qur> nfí0 t.Jj,.:fruda m id·on !.icr> arJ0:t11tnmcnlr • •:nm
mr.I·rdal . Entre nr.í:::. por r'·m. nn t0c ::tnt~' ,;~ v:~ riada." f1\ rm:1 ~ ti ro 
traho.lho c(lmm crciai. não O(':!onr.m u.:: mP::-ma;; razoj l ,~ . quo• 
cJr,t.nrm inarnm r>ssn rrsolur·fi 0 ria. Confr.rent~h de \Va;;l! i o: .~ I rnt. 
e que t.ambem nos lcvara.in a :1di:n· o cE t.udo da rei'• ·rm :o. n~ 
pari c relativa. ao trah:-.1ho a;;l'io::oln.. E f ni .iu~l::1.1nr nf e p•1:· i . .;.•n 
que ();;ta Cnmrni!!'sãn r~luclnn n t it.11fo cnnccr nm l.e nn trro! o r~l! !o 
commr.reinl. de ne.-·i,rrln N•m o :m!.e-]'lr''\ÍCCI.n r1D Sr. ,\ ll::tll"!o 
de .L i ma. c yof.ou :t =" medid!J.;; r. providr)nc ia.' q ui' :1 ,.il n ar;i:n 
dellc r cr.lnmnvn. 0. cen;;tnm ()n 11ll1l ~>ro 1.r lt?·a E. 

Graç:~s C1 bem 0rient.arla r> 1 r>nn:r. pr nra.;anda. mnn I irh pe
Jos empre;ndas do eomm,ercio, rrn um ~; t·andc numern dr ci
dn.dc;;, C' nos n0tavei~ cl r~~'m'rJ h·i:ncnt0 r> rro~n<:."'n d:J..: -:-('1:1 -
~~õc~ <·ommrteia~'.~ . pcrr l't•t·çn. rl l'l r.rP~I' I"TlLr :-t1i erfci l} narnrnlc 
nM nnLi<;fJ;: e morlcmn;; in;:t ítulo•::: r> apparelho."' mcr1:ann .~. o~ 
pnlr ü.cs. gr·nrlual. in~f'l n;: i Y ~'l (' intPl!i:rr-m l rmr-nlc tamllrru. fo
ram 1':tzr>nr](l con l~f'~'-i"\1:'.:>. qn r impnrtnn>m r :n benr>J'ii'a;:. rn nrl i
fi c::t~0r.s !'! tran:,:f orm:\çõr:: na nr;:nn iznr:fí,, do no>"S•J co: i111!~ o ·-
cio. · 

O r.~lad0 acl.l':'\1 rJe;:~ a (lrganir.:H:S.o. lnnzr. d e .in,:[. ifir::'l" a 
n l.t.i lnrll' rln r.nnff'rr.'n ci::t de '\Va.:;h iM:t.nn. I'SI.:'t r~r:lnrn n r.rln le i 
n.dl'·llln rln r nnnn!'l.una. <' que. nn ~rnr.rn l i d~rtr. r~r ;:u:1;: ·w~,· i
dencia!':. \'\ri~· cnn~a~::tr . aneun~ um o. prat.ir.1n !ôSflr>J,; :ml'n
mr.n!,. adnptnrl.n em muitos c import;'ln ft>s ramos dn con~ -
mcrcio. · 

Oreorrn r.nt~r ainda - que irknt\,~a r.xr,lusfiíl. " 1WlC\"
mP-;:mns fu nd:J mr.nl..o;:: - fni cnnsiS'n:tda p('Ja Commi~;:fio !'r>~ ne
~ti\':1 no J)1''!;Írcf.n rlr Ct:m.': r;;" iia r:rm.r:<'t'nl!ntP. .no r.m ;;;·r.• rn dr. 
m.Tllhf' I'(.;R nntc~ r: d·~)lni.~ do po.rt(l •. ~ vi~nro~anmrte :'lfl· 'ia ~ln 
pela. r f' l al.i, t'a dr.•:::n. matcr· in. F.nlrclnntl'l. a opinifto con lr-:'lr'ta. 
consuhslanc·i:1rJa em emrnrla , .foi apprnYnda ent.re npn]:1usn;;, 
pela argum(>nta<:;U0 ~f'lgllinl f'. prndu7irh pr.ln rlr,lr~.1c!o (lf1P.I 'n 
rio france:r.: «.1. rtr.1tcJ·(1li::at;ao da m.r:rlidn a toda.~ as mH[hr~r"·~ 
assalariadas c01'respondi.a ao serlfime11.t o de que ú commr?rCi n 
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nli.o podia. Se1' excluirlo rlr: mll.fl. convenção, cujo 'ob,iécto e. (;i 
situação das rl:'lllhrt?'CS', U:\'fA VEZ QUE, "NA HOR.'\ ACTU.AJ;, .'1! 
1\:T.·\IOfl!..t D.-\S MUJ.HEltES I( DE EMI'fiEG.\D.\S :NG COMMER'CTO. 
VoT.\H 1!?<1.\ Cnl\VI':i'iç.\o s•\ .\PI>r,l(;,wl;:r. As nr>r::rt.\r.L\S n,\s IN-

. DtJS'i'!HM; Sl;r1L\ '\lKtJ?T,\Il l!~L\ ~II'JDII>.\ PARA n TER.ÇCl D.\S ::>TU
J,HEíl.ES (!Ur: Ti1.·\B.·\LlJ . .-,;"r .. 1'inlw s•! .fallado P.'Tn opinião rle mc
rl-i.t:c:.ç. {' l)f!fJriu dlfJi'· )ia,•ec.-·re., fk r~S}lr.Ciali.st. <r s soTn·r: cs.~a .~ 
r~_ur::;tü_c.~. t:Hlfls l_w.an:imt?N l'm ·,·,?t:,;ah N:r:r qu~ o. 2Josiçiío 'Ul?l·
ll;!'t!. •: Jl'l//1.~ JV'J'I!JOS(I. Ji((J'{f tl.'i ·m.nlfll.'l'f:g :JI'lWidas, (JIW n ')iOSi
(.'((0 8t'll/a-ril!, lfiW podt·n1. i 'IJ!ig''t'1.' H'' ·nos ~·r•t!'Ít;os inâu.Rlr·irw.~ ., 
.1\.\ ~f.ll(l[;f,\· nn,.; c:,\~llS, O~ í•'ILlWS nr;;SK\S Mlif, HP.nl;o; oCC:UPA
J) ,\>; ;'>;l) 'I'D.\'fl.-\l,H!t ,1';,\-[ Pl::, PES.\?,1 .\liO:;:>;ttS QlH: OS 1-' ILH.C\S 1>.\S 
OUTH.\~ :.H.l J.JlEHE::;: ,,, ;>nn '!Ylll.\ ,\ V!llA, I~SS.\S CRK\):Ç..-\~ \'Ãn 
Si!PPOII'l 'AH .-\S C:<JX!:'WQU E:\'C:L\S n :\ S :'.tAS Cü::">1PIÇÕES E:\t QU E 
\'\ER .\M ,VI 2\TU;\IJI) . / 

A dcs~<>ito, pm·lnnl<), rl::tqt~elln.~ ra~õe-;; ou allcgnçõ~s do' 
incompl eta org-anizacãn c!e lt·ab::tlho commercial e ele insuf
fici rncia .rl:l.~ infrtt·ma{;Üf'.S 1• (Jn.cumr:ntacõe~ ncr.rca da si
tuatlío df'~~e trabal ho. ''m ftJdo" fl:' paízr;.;, C)U~' i'icat• iam ~u
je'iLo"' ;i r·nn v l'ntií", a Confl's'<•nl'ia de• \Vasllin:;l.on modifiCtlll 
o Ct'i! r-r· i o d:l <'Xdll" iío uo l.r·ab:lliHo ~omnwrcial. no I GCan tc ás 
mnlhc-x·r•:<. nfin ~ , í p;•l~s razü;•s hyg'if'nir:as. qul' i n t.Pt'rssavn.m 
ppo:fLt nclame·t l iP n fuftn·n r!;1 l'::tr:a, 1\0illíl pr·i nl'ipo.lm r nlo porque 
'fAf, EXCLI: s.:\.•o P!tl\'.\1\1.\ ll11f< m-::-.;l; FH-:tns D.\ LEI 1101f'. 'mi~(!OS DA~ 
~,[UL~fl~I~Ef; I,Y~ : t:: ':'HAB,\l,1·L\ :.1·. 1'<'11$; "SS.\ É. X\ llltfl,\ .-\CTIJ.\·L, ,\ 
P ROPClflÇ.=i:O D/>S ~í( :r_.rr~H·:~ (11.' 1·: K\'1\f:f:C;\1 '.:..cri \'IIM DIT l\'n· (:,1:\f:\!1\n-

Esla . . r.ommi,.;:~fío 11fin .j)<H.J dP ol :tl' :10 proll[('Ol[l r]::t limi
tar::ín da:; lt :c1r·as dr. ! L·nhalll'' - n r!I',.;Pnvrtl\· ímr.l1tn I' df'ta
lhes qu~ rll1~ rN:Ia rnn, pni~ ~,; n:;-rora yar· :1 im,-n·imil· o pa
recer c nn.t('-:wo.i r,.: !.n r! o Sl'. :\lüuri cín d~> Laer.rda Eohrr · n 
maLeria. · 

Na nrgan !za(,ilo dH.~ I.!!~'-~~'"· par a r•sturln elo.. r r form:1. rlc 
accôrr:lu cnm :i,;; 1:n n<·lu<:i'it•s atl,lll ar! a;.; 111' l n T1·a Larln rlr Paz. 
e·olloquci fi•\ l:id•l d l'i'!f' r>r·oltl t'm:t - o do s:tlnl' in mínimo. 
tu>la ínr.o ntc•,:fa\"1'1. ~nh,. t:úwinl r> ill~I'\>U!'<lY,.f L'<'la~ã<l d1• d••
Í~r~ !Hl r.nr:ia qu :' t>llli''' 1•ll:~:< Ira. Fc)i pr·inr:ipalnwnl.l:' n solu~.;ü.n 
do JH'I)])!C'nta dn :>.al:tl·in m ini m o que' ·di friruHoll r rl~Jl'!orou 
n npresPnla(;iío rln ,·rlaln r in f' i·o r ir:l \l~ÚP~ Úol ~~· . l\laur·Je to de 
Laerl'da. JIOÍi'. t! l' a('l'tJ !'IlO ['lt lll <l nl'l. -\ :?í dt) Tnüario. a· ton
r,lu.:un. t.iniHtrnn,:; qu~ Pl'fll:nrciorw•· :ws ~>pe l ·:-t ;· i_l).'; n pagament o 
de salnrfl) Ql ' F. l.fL "-" AS!> lO:ta :rn: t:.\1. ':nX\'t·:::>~r E"'T'' :stn:r. nJc VJI).\ 
l1F: ,\N!e)HDO (:0:\! ,\~ t;0:o;O I(:tÍ E>\ ll f> 'I'Ec.IPO F. no P .\11. . 

.Or·a. r~i'r' rr·~nltadn. .-·m J'Hii:t. cnntn o nn~;;o. dr 7.n1~a,:; 
(;in f'Xlo~n.~ni' r' ilíl'J'r'l'I'Jllf'.'>. 1wln r·litna. gpnei'O rl0 ()l'Orlu:(:ao. 
p 1.'1'1"1 Os !':\l.' (.l l l'f'S l'i' i\ 111• 111 Íl'll". l!<'ll) a 11{{:1. d<• f!nr·n n11'll I ~u;a~> ~ 
r!arl1.1.:; c.•;; I.:~ f is! it·o:". Clll" 11ih• !'t·l!':l!c l fronwr·i d<o,.; 1wln;; autorJ·:h~ 
,, •• _;: L'Oillfll'lt !Jll\•~. f <' J c• rar• ,.; I' , .,;fn ri.ua <' .~. p•·•rt1U" - 12a t' Nlll
r.lade - ·íu{<Jr 111(,11_' (Í•:s diyrlfl-'i rlt•xs · ~ tiOtlll' ,. da {llll'~~·u(r fi (Jll~ 
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i?llas sê destinam., só o E:>lv.do de R Pnulo fornr.·cr.tl. por in
ü~J·mcdio do seu Drqwrtauuml rln Trabalh o. 

B!ta Commi s;;ão, . ClllLI'f'tnn fo, r•m YÍ !' I lldc df' ]l!'rlirnin:lr 
lr'vanf11da peJo l'Cspcci.Jvo lt••hl"t' J•arrial. ~ ~ · . .Mauril'iu · d" 
J.acmda , CO"'SAGIWU, R~f 1>1\!:\f~IPIO I' l';>:.\:-il:\:ff.;~'[ E:O.:TE. o l\1~
t:l~l !::X ])0 Df.\ IJ" 011'0 HOfi.\S, >ll':::.·lA~.\ IH; Ql:.\RJ-:)IT.-\ 1·: (IJ'I'O 
n !'\HSPEC:I'l\'0 HI~POl0SO I! P.BD0;\1.\I)ABIO IH: ~1 H I)R,\'3 NO l\1!
NL\·!0. 

n.).crul:m<lo o l.r·a}1all!o COIJH!lCl't:i:ll. r.~la Cnmm issiin re~ 
applit:néiio Jrratir~a df' r egimen ~oll;;agi·nd<•. c~om o::; detalh es 
r ec:lnmado!; pela ncccs~iclade deeoncnl.r; .-!as {iiver.:;as fôrma5 
da. actividn.dc conHnet·cial, díunm n nocLmna, n•·cvendo rle 
modo oxprcs~o o 5J::lSO dos Clllt>t'r.g·adrJs de r.Btubdc~im~ntos de 
m·edito. de cambios, de cscripU·L'it>s, !Jcm como clr>. T.'t:'.stauran ts, 
r.afés, ca::;as de pasto, c outros que c:xil!:cm dispo:>ilivos es
peciaes. como tudo consta do mmexo lettra E , art . 5", e sua~; 
sds lettras . 

Quanto aos menore~ fni adoplado um periorlo d~ seis 
lwras ele tra balho, não cons~cutivo, com nm í1\lr.!·vqj!o de 
rr.pousl), durante urna l líH'tt. Cílnfoeme !><~ y,~ ílo m mi!.À'u Jct-
tm J l, a.rt. 3". • 

Consag-ra(:ão id rnt'ira r<>crben esse rogimen, a pl'OIJOsito 
do trabalho de mullJcres, e Lambem ('S!ú cxpeessa no Armex o, 
lett·a C. 

O proj ,clo UI\ ~onveoção. ora cst.u<Jado, .iá quan to ao 
C:l~O das hm·ns S llflj)fl~tltellUH·e~. de certa;; esrr<~dalidaue» ele 
trabalho (: . ferr<iviat·io, o <.lo, ~mpre~ado;; r:\n !'Ct·vi1;os a 
bordo de navios, \':l))Ol'f'S, ctr: .) , ,h"t quanto it rista!i~a~ão o 
outras JH'Ovidendas csscnd.acs. offer cce r igiclf':t.. qer~ garanLc 
uniformidade de applica~~ão, alliada :i elasticidade nos seus 
processos praticos, indispensaveis p am que as indnsLri:>.s l'J.
çam face ás suas n ecessida<.les. 

A execução delle, por parte do Brasil, deve obedecer ás 
in;;pü·a~iic~ de um r;erlo numero -dP. crHerios dirr.ctivos, jú 
firmaJos pela. expe-ricnci:t, e prer.ol..:izado~ pelas mr. ~o r ;,s au 
tr.widacc::: na mul.1•ria, I' dcnll'e ellP.~ r.lc·si:H'<ll'f'i r•rda <:ua cla
l'Cl.:l, precisão c opporltÚJidade, o formulado pOl' Barncs, de
Jrgado do Governü inglcz. na C!Xposi<:;ão .l•~ ita prP:Wle u Con 
fcrenoi.a: « . .'\. primeira, et·a qu" nii.o 'iie lr atn,·a s imple;;menlf~ 
de csta.belecer uma lei instituidora de uu1 d ia lheorko dfl 
oito 'horas. com um salatio supplf'mcn lar para a;; hora:-; sup
plementarcs d e t-rabulho. O que s~ que1•ia el·a <tne os ope.rcr
~'ios tives.çem lazeres . I::' ·m(cis o dest?anso qtrc o salurio , o
(Jrle ún)JU'l'ta. Aliõ.s, !}í se tomassem pre eauçocs IJ:lt'.9. qu e os 
ope:•ari(l.~ recebessem um supplcmcnlo d(; salal'iu pelas horas 
~upplemen! ares do Sêll l:raballlo. como n,; sulario:" srto in
flu enc iados por muitos outros factot·<>~. aJ,:m d:ls horas d~ 
tt·abalho, t'S~e salario SUJ)plemenlar tenderia a t.le.;apparecer. 
no mesmo momenlo em que começasse a. ser pago . O ponto 
ptincipal a accenttla1·, erct Qtte naqtleUe m om.ento antas se 
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'fJ'I'(iCU'l'a1Jn aarantir <:Prto lo.:; e r no.~ tra 1.1fJÚwdore; rln (}?~e lhes 
au.gm.entar a ?'ern.uno;.ação .» 

São tambem digna~ de l'special registro as palavras d~ 
Mo!\s. Nolen:;. delegado do Governo hollandez: 

«Ju)gava de uma importanc.ía; moral in~aleu1ave1 <>.im!"-ía
tar que alli se realizava. pda primeira vez, a synt.he~f' fla 
opinião publica .internacional. em favor da limitat~o do tra
~albo. do~ adull9s. Muito tempo se pasS!lra, a.ntcs que a 
conscienma .Pub!Jca despertass·e. A encychea Rerwm Novarum. 

· {jo Para Leão XIII, escripta, l1avia cerca de 30 annos, con..:. 
trihuira consideravelmente para a mudanca de opinião. H o .i e 
é um facto: 1) que o dia de oito homs e.~tá em ?:ioor em ·mui~ 
tas industrias; 2) q1u: é adoptado. em. '[lrincipi(), pO'l' uma con
{erencia de delegados. (lm;crnamerrü.t:es , ope'l'arfr;•s e patrões. de 
mais de ."30 Estadf)s dns di{(erentes 1Jw·tes do •mundn. No tel'-
1'1JnO interrwci,)ruJ.l, para os m.m:~ JYrudenfJes r:om.o 1iara. ns 'ffl(l1:~ 
e:r.ittmtes. r;. qu.est?to está arrurd1wecida .. Em seu ·livr.(l intitnladn 
«0 Dia de Oito Horas». díz ?.Ion.smR. reconlwcid:t autoridadr. 
na ma teria: «A lC'.i não póde ter ~ pretensão de impú:> urna r·~
form~ t{ue. não tenf!o ;<ido experimentada, poderia <:Jar re:::ul
tados -duvidosos. Ella pr~fcrírá aroiar~sc em um müvimrnto 
de cpiniã.o bem accentundn.. que jú tcnba tklo um eomer:o de 
re::tli7.aç:1o.» O?•a, essa rrumimento de opinifío sn clcsenhn. ro 
mundo inteiro. de modo geral e preciso, entre os economistas e 
mr.:J'illistns, l?nt1'e os jJof1•,íes mcnn-; p1·oaressístas e rmtrP. os 
operanos. E s::a or~anitl..ação esta. não ~óment~ comr:~a.dn, 
mas tem feit'J g-randes progressos e realiz\ úada <Jja maiores. 
Trata-se. agor~. de generalizar n medida; [J:lt~ 'Jbter to1Jo~ . . ~~ 
brnef!cios ·;:JOr ~na comportados.:!> 

Os conceitos de Mons. Nnlens e df- l\íorsier. por P,l1e re-
produzidos .. teem- para. solu~ão.do problema no Brasil- um 
valor inestimavcl. .Por isso que. :pelo. movimento C.a opinião. 
não só o reg-ímen d-as oiLo horas era uina questão um~durecida, 
como atú já. V(fe sendo prat.ic:J.do, por accOrdo en~re os inte
ressados, Iln grande maioria das cmprezn.s inclustrJaes. 

SEGUl'iDo r>non:cio DR coNvEi'\ç:.:{o, e respectiva recomme:n-
(h~ão: , 

Versam sobre o desemprego, meios pam prevenil-o,remc-
dial-o. etc. . 

Paiz de immig-raçfiD. onde o braço. opera~io ó in'~rfi
ciente J)ara _as nec~ssidades de trabalho mdu:;l.r;:tl c agrlcola. 
etc. .. o Brasil uinda não soffreu as con-sequencias do problei!lll 
ào cesE"mprego. ~· T·· 

EntreLanto seria inJustiça não rccr:ll:,d:w que o i:ir : Nl~a
nor Nascimento. no· seu Darccer sobre 11.Scam·o Opcl'm'zO!'. In
cluiu a forma do seguw para os caso.;; úo <lesemprego invo-
lunt.a:rio. · 

Muito embora n..inda não conhceurnos essa mol<!Slia, n~o 
ha motivo pal'a que nilo co:;Hcmos do seu Lmlamcnto, que 
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J)óde e clcYc set· feito, na l'eformG. e r egulamento da. lei qt1e 
institu.io n DctJm•Lawento !V(!ciortal do T1·n.bcUw". 

Te1·cei1'o, qnat·to, quinto e sexto projectos de Convençáb, 
cor.c!)rnentes ao empz·ego de mulheres a.ntes e depois do parto. 
e no trahal~)D nor.l.nrno. fixand() n idart~ · minimu para. aflmissão 
d() m~nore!'> nos t.rah:Jiho"' inrJu!:'I.J·irH?S. e as condíeões .rJ,, snn 
()filp:·cgo em trahall108 nodur:ws. · 

Est:l Cnmmissfio. arlt,,s 1m·smo da C·m·í,,_rrn.~.in. d~ \Vashin·
gto,n,. tinha tomado as pr·<Yvidcncias reclam adas pelo Lrabalho 
de mulher ns P- mcnnre;:. ()~l.uclan<ln r~ ,·otaOflo os respectivos 
projec i.M pmcia•'S . E ff'l- n - cnnsu ll.ando a;; r;xigl'nei:u; do 
:meio na:qional, seguindo r. applicanrJo os en;;iaamcnf.os dos 
no~sos CongTessos sob r~ u ercanc;<J. ~ do mo rio mn i;; nmpln e 
explicito que o a •Joplado em \Vasl•ínglon. 

Parf"c·e-uo!;, a vi;;t.a disso. C:Jur; r:s::;r:s quaLt·os f lt'tl,ll".d.o:; dü 
t.:.onvtmçãn. f' as w•,·nm-rrwnd::wlie5: que: a. dlf.•i< se l igam - devem 
~•er ~doplaolo.:; er.,m •Js J·~~envolvimculo~ que (t 'J)I'Ohlema ,já 
recebl!ll no "''ÍO i.l<.'sln Cnmmi;;~ií-n ·~ ···'n~l:nn dn~ :lmw:r.o.~ lel-
twu C •? D. · 

Além dos projr...c l.os dl" r.om•<'nr,.:io que acabamos ele exami
nar, a. Conf() t'encin d,.. \Vn;;l1in;::t on. adoptou uma scri(': de 1'1"
corrtmcnr.lacões solJrl'1 mr.di•las c providencia>' n. serem lmnadas 
pelos l):l i7.0S. •lll~" ti.veram rc l)l·cscnr:ar}ão P.m Con'fct>cnc ins de 
Vcr::nlhcs e \V:íshinê'f.on. E r,om ·n. primf\ira: dcllas vi~0'u aS5~' ·· 
g-urar r cr:ipro.cidn.de do tralamcnlo nos l.rahalhm·r.s cst.rang~i
ros. em conr•m•rencia êom os n~cionlles. provirlenci:t qu e, cnLrr. 
·nós dr.cot'ro de rlisro:;;itivo rxprcsso da Com·tiGuição Federnl. 

A ciLacla lei n. 3. 72t.. de>- 191~. i;0lwc ar.f'.idE>nlt'fl no f.!':t
halllo, rcconbe.Ccndo cmhoz·a aos opera.rios ~.;;trangciros di
reilo :'i indemnizaeão nas mesnHL'\ ta:o;:as c condiclícs dos na
r.ionn.cs,. ncg.on <:>,SS<.'. hrmr.ficio aos successores ou rcpresen
lante5 fios primeiros, desde que nrto fossem residentes no Bra
~u. Entretanl.o, em rcspcil.o ú igun.ldndc r..onsngTada em. s• 
conc:lusiio dn nrt.. -127 dn 'l'rnfado da P n7., essa mesma. e li~e:n·a 
distinccão cnl.rc opernrio::. Jlacionnr;; f) 1'Si ran~c irn5-foi snp
primicia. liO 'J)rojccto ilc r·emodclat:ío da ei l;uln. lei, ~ qnc coml-1 
<lo A.nncxo lett?·a. G. 

As outras rccommen{)ações versnm -a) M(.' sá sobl·e 1.1.m 
syslcnw as~cctt.J•atm•in de ~{fico: insper:~:1i.O nas fabl'ir.as c o[{i
Ô1!1..lS, como .~ol1rc a f:·rco,:iio de um .~crt•iço Jittbl?'LJO de hy!Jiene, 
especialmente ent:m•r fJ{Iado de .~a.lvo(Jum•df1.1' a saudc rlo.ç opera
rios, c ()1/C se mor. ter,; em. 1'Cl(t~~iZo com r: Deportmw:nlo lnt~r
nado7'.a/. !lc T o·aballt.o.: b ) Sflbr·c n profct:':ú.O d'o"s m,l.t.l{!.C'res e dos 
merw1•e.ç coul!·a o sat'l!1'nismo; c) soln•e a 1J1'Cl:ençr1o do cw·
úumcvlu; â) soln·e a 1J1'ohiúir,l7.o fio ctnm·cao de 1Jhosplw1•o 
branc,,~, tlc at:t:úl'do com .a Convcnçiio illtCt'11aciounl dr. !Jc?1"1W, rlc 
1906, ?IIC imlust'rill rlo pltc·.~pho1·o. 
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·rodas as medidas ~ prcvi<lf!r.cias, assim recommcndadas, 
já foram devida e -cuidadosamente estudadas por esta. Com
missão, que após detidos <lebatcs., durante varias r euniõe8, vo
tou o ante projecto do Sr. Andrade Bezerra, modificando a 
Jeí quo instit·uin o Depat·tamento Nocional de Trabalho {An
nexo let(ra F), e o ante-projecto do Sr- . Carlos Penafiel (An
nexo JeUra H) soh ~~.rruaiene do 1'1•f!.lwlltD"l>, em que foram en
t•arados e ·cnnsidr:r~dM. mecJÍUlllt! OÍ5f!O:Sit.i"VOS1 expt'P.SSO);, lOd i)S 
1>-S aspecf ns dess~ Jmpm:Lanl e ramo de hygicnc. · 

:\. lllal.t'l· ia d<' l.aes reeomnwndal,'üCS t!Pvn Sf"t' l'ncami
nharla 1• i'C~tJ Inda (lr. accurdo com o~ resultados n qu~ t·.l!eg·nu 
t~ l'lla. Cmnmisi>ãe, nos t ermos dos menciõnados annexos · 

·A.prescn(a.da na sessão de 5 do eom~nte, não podia o pro
.]cr.h) n . 663, a:pprovando as conclj.lsõe~ ck>s projcr..to;; de con
ven~:io, adopL:ldos pel~- Conferencia Internacional do Trabalho 
dr. 'Vashington, de 19·19, passar na. Camara e no Senado pelos 
turnos regirnenlacs.. ter parecer das Commis:;ões t.ec-hnicas. e 
f:ier npprovado ainda n a sessão leg.islaliva· a findar. EntrP,... 
tanto - a approvn.ção purn; e simples, dc!:Saii convenções sct'ill 
desti íuida. de rcsullados pral.icos, uma vez qur. para sua f'Xe
eução dep endem elos desc.nvolvimenlos legislativo~, !J.UH só o 
Congres,so Nac,iona1 tem compctcncia pí\t'a. fornecer. 
· Nessas e.ondirõcs pensamos que esta Commissão G().ve 
àConselhar o. approvação dn projeclo n. 6ú3, de 1920, em pri
mfüro turno, affü·mando assim sua adl1esão aos princípios 
que ori entanm a adop(;-ão de tans Convenções, em "\Vashin
gton, e de modo a seF, em segundo turno apresentado subst.ítn
l.ívú, .contendo o desenvolvimento que ellas conportam e recla-
mam pai'n. su a applícação . · 
· Sala da.s Commissões, 26 de dezembro de 1920.- José 
Lobo, Presidente e relator. -Augusto de Lima. -José Ma
ria. - Corrêa de Brito. - Deoc/JJ.to Maia . - Maurício de 
LaceTda com as rest.ricções decorrentes do parecer da. Com
missão ·'de Diplomacia e Tratados. - O Sr. Jos~ Augusto, 
concordand 0 embora. com o parecer, deí..-xou de assignal-o con
siderando-o pre,iudicado llOr appr~vação ?<l projecto em .Pri
merio lu mo: os Srs. Carlos Penaflel e Joao J:>ernelta pediram 
vista. · · 

PRQ.TECT<l N. 1)63 DE 1920 

:App1'01Jil a.~ . con~h.tsúes dos projectf>s de convenção, para. ns 
fin-" p?'l?lJi.~td!i no ai't . . fo;; d(J Tratado de VP.rsalhes 

Al'!.. 1.~ Sfi.n npprovados, nara fli'. "fins pr.evi;~t.!Js no ar
figo 1,05 rlo Traf.odl) ele Ver~alhr.-s. de ~8 de JUnho !.ln ~'9'1 9, 
as conc.!l1sõcs dos projeetos de convençao,_ a.<lennfc te.prodn
~doas. adopladas "Pela. . ·Conferencia. Internactonal do Tr~~all:?,· 
.1•eunida ex:n vr:ashington, de 2\l' <le outubro. a. 29 de no\~.mb. ,l 
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do mesmo anno. na qual l.om~o parte o Brasil, na quallclarlo 
de membro da ·Organiza~,;.ã•) Int.crnaci onal dl) Trabalh11. 

Ar-t. :!." Rcvosam-sc a:' di;;;po::~ir:-õc:; em contrari••. 
S:~la. da:; :-;cssõc~.- G de dc:r.•:mbro t!e 1!120 . - i\.ndrwf.: 

DtJ:;erra. 

l'rujccl.o dr: co7Wt.:ll!:t.i.o limilundo o {l'(lbal!ro ·ncts 'ilulw;trias ,,. 
oito horcu pm· dia e (< (f!lar<Jula c o-ito lta•·ns 2JOl' scmmw. 

A. Uunfcl'cucía Grral da Or:;ani:r.a~'ã.f.l lul.l"enacional lln 
·~·rabalho da Liga .das Na~,;.õcs, ~~onvocada em \Va;;hin:;lon 1101n 
<.-:overno dos EsLa<los Unidos ~a Amcrica .Oo l'iork, om :!9 oc 
outubro de 1. 919, _ , 

. Depois de ter decidido adaptar diversa:; p!'~posiçúes re
lat-ivas á applicat:âo do principio do .Qja ele oito horas ou <[o 
~_c.:mana. <Ie qual'cnta c o ito !Hll'<.~ .;. ohjcclo d·a. p1·i~eira. parlc 
an ordem do uia da. sl'ls~üo da Confcl'encia em Wnsbington · c 

Dc:pois de tel' decidido que es~as -proposicves i'osscm recti
;;idas em Jórma de um pro.iecto ·de convenção ü1tcrnacional; 

Adopta o seguinte pro.iecto <1~ conven<;ão, a ser r atifi
cr.do •pelos membros da O;:·ganizaoão Internacior.al do Tra
llalho, de accõ:rdo com as {lisposicões da .parto relativa ao 
'l't·atacto de Vorsalhc.~. do 28 de junho de 1!119, n do '.rl'a
tado de Saint- Germain, ·cfe 10 de setembro de HH9: 

Artigo .1° 

Para. os fins ·da presente Convenção, são t>:opccialmcnlc 
comprchendidos entre os estabclec~mentos indus~riaes : 

a) as minas, pedreiras e industrias c:ttractivas de qual-
quer natureza; _ 

b) as industrias em que os productos süo manufactu
rndos, decorados, .aperfeiçoados, ;preparados para · venda; ou 
11as quaes as materias .soffrem qualquer transfol'maQão, in
clusivo a construcoão -do navíos, as industrias de l.l()mOlír;-ão <In 

. rna_icrial, bem como a .rr·odiucção, '1.1·ansformação c trammissão 
c!o for~.a. motriz, em geral, c {)e electricidade; 

· c) a construct;.ão. reconstrucção, conservação, reparação, 
modificacão ou demolição de .prcdíos e cdii'icios, estradas de 
fr.rro. tramways, portos, dócas, oá:es, embarcadouros; canaes , 
installaçõcs para navegação interior, estradas, tunneis, pon
tes, viaductos, esgotos collectores, esgot os communs .. pooos, 
installa~.ões !.elegraphícas ou tBlaphonicas, instr,ilacões cle
ct.ricas, usinas ·d() g-ur., distribuiçã.o d'agua. ou outros tnl
haJlwg rlc .consf.rucr;ão. assim r.omn _t.rahalhos '-''\ Pt'npaJ:O a 
fuudat;ão, -ptcccdcnlcs · aos trabalhos acíma enumorackls; 
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d) o t.ranspor~e de pessoas ou de mercadorias por es
trada, estrada da ferro ou por ag-ua, :por via. maritlma. ou 
fluvial, ínc.1usive a guarda de mercadorias nas docas, cães, 
desembarcadouros, entrepostos, com exMpcão C:o carreto á 
mão. ·· 

As IJrcscripcões relativas ao transporte por •r.a.t· ou por 
agua interior serão fixadas pot uma Con:ferencia especial 
sobre o Lrn.balho · maritimo e fluvial. 

Em cada ·paiz, a. autorida-de competente determinará a 
linha .divisaria entre a industria, de um lado; e o commercio 
e a asri<:ultura., de outro. 

A~tigo Z" 

Em todos os estabelecimentos :indusLriaes, publicas ou 
privados, ou em suas <lependencias, qualquer que seja a na
tureza <lellcs, com e:tcepgão dos em que são untcos empre
gados os membros de uma mesma familia, a duracao do trn
halho do pessoa! não poderá exceder de oito horas por dia 
~e ~uarenta e oito horas por semana, salvo as exceiJQ()es se-
gumtes: . 

a) As disposicões da . presente Cànvencão nãc são ap
plicaveis ús pessoas que occupam logares de vigilancia, di
recção- ou de confiança. 

b) Qu:mdó, em virtude de uma lei ou em conseg:uencxa 
- do uso ou de conve.nções entre as organizações patronaes e 

operarias (ou, na falta de taes organizações, entre os repre
sentantes dos patrões e d os operarios), a dur~ão do tra
balho, em um ou mais dias da sema.n.a, é inferior a oito horas, 
um aeto d~ nuloridnde. competente <lu uma convenção el-tre 
·.1s or6.tnir.a<;lies ou representantes supramcneionados d()~ in_; 
t.err.:;sa•J'is, l[)údc autorizar o c:messo do limite das oito horas, 
nas on L,·o~ dias da semana. O exce&o previsto no rresente 
ru.ra:.I'apho em h)':{)othese alguma poderá O.ltrapassar <l:e uma 
hora 'f\01' dia.. 

t:) · Qllo.ndo os trab'alhos se effeetuarri por turmas, e. du
r~u:ãn tio tt'ab(l)ho p6de ser prolongada além de oito horas por 
.jia c d1• IJU!lrcnta c oito horas por ·semana, ·soh condição de 
nue n média dns horas de trabalho, calculadJt em um. lJeriodo 
d1o tres s~man~ .ou men-os, não ultrapasse oit:o iPOr dia e 
tiuaremn o oito por semana. 

Artigo 3o 

O llmil.o rlns horas de trabalho ;previsto no art, 2° .tpo
de.rú sm• ox~NI ido em caso de accidcnte sobrevindo ou im
minonl.e ou l'nl c:J.So de trabalhos de m·g-cncia a serem cffe
:,t.n:vlm 1W m:whinil'lmn nn ~parelhos. ou em <.:aso de fr1rça 
maior. ma~ llllil·anw·rJtr. na mr~úida ncccssaria a evitar <me 
um damnu oério ~1.' ju causado á marcha normal do estabele-
e.imento. <: 
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!Artigl) 4° 

O iimitc rla.s hora.s de trabalho Ilt'evisto no ~rtigo 
2". poderá. ser excedido nos trabalhos cujo funceionamcn~o 
~ontinuo deve, em razão propría da na,tureza do trabalho, sct· 
r..sscgurado per turmas successivas, .soh cc.ndiçã.o do que 
ás horas de trabalho não excedam em média de c.incocnta 
e seis pôr semana. Esse regimen não affectará os descansos 
assegurados aos trabalhadores pelas leis nacionaes, em C(.,m
pensação do seu dia de repouso hebdomadario. 

Artigo 5" 

No <:asos excepcionaes em que os limites fixados no ar
ligo 2' forem reconhecidos inapplicaveis, e s6mente ne:.ses 
ta.S06, convenções entre organizações operarias c pat.ro~..oaes 
i.~Oderao estabelecer, por urn perí-odo mais longo, a labelia re
guladora da duração diaria ·do trabalho, se ~ Gove-rno, avi
-.;n.dn de<:sas convenQões, lhes dêr f(}rca de regulament~ ad-
,nini~trativo. · 

A aura(lão m~dia do trabalho, <:alculada pelO nume1o <l.c 
wmanai determinado na. tahella, não iPOderá, em caso algom, 
exceder de qua;renta e oito horas por semana. 

Artigo 5• 

Re;:ruhmentos da aul:oridade publica determinarão, por 
lO<:!ustria QU profissão: 

tJ.) .as derogacões perma.ncntcs que tenham de ser ndnJt-
1 idas p<.<ra os trabalhos preparatorios ou complementares que 
devem ~cr· necessariamente executados f6ra do limite desi
<>nado. {.'::tta o tra,balllo geral do estabelecimento, ou por cer-
1 J.S categorias ·d1e pessoas. ·cu:io trabalho é ospecialrnent.e íu
! c-rmittR.nle; 

b) C~s dcroga(:.õr~s l.cmporarias que tenham de ser adrdt
tidas pára permittir ás emprcza.s fazer face aos accrc.~dmos 
de trabalho, cxtraordinnrios. 

Es:::es reg;u!am0ntos devem ser baixados após consulta ás 
n!'ganizações natronaes e o-perarias int;ercssadats. t)nde cBas 
existam. [)eferminarão o numP.ro maximQ de l1ora;; supple

. ·llcntnres .que podem ser autorizadas· em eacla. caso. 
.. A taxa. ·do salario pat·a. essas horas su,pplemcnt.arcs será 
majorada 'de 25 por cento, pelo meno·s, em rela.cão ao s:1brio 
normal. · 

Artig.o 7° 

Ca"d'a. Governo communicará. á .Junta. InternacionaT do 'i'ra-
ool~: • 

r.t) uma Iist,a, .:lu~ l.t·ubalhos classificados r~nm(l d~ fu:Ilccio
namcnto necessariumenle continuo. no sentido do t:rt. 4o; 
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b) informações completas sobre à execuçã.o dos acc~r"""' 
do" previstos no art. 5•; _ 

c) informações .completas sobr~ as disposições regub
:-.nentan~s. tomadas em virtude do art. 6G e de sua. a:Ppiil;il.(.l:io. 

O Dt>parta.mento -Int.ernacíonal do Trabalho apresentarA 
~.olio~ o.;; anno-.s um relal:orio, sobrfJ o a.ssumpto, á Conferenc-ia 
Geral rl11 Orgnniza.ção Intcrnaoional do 'l'raba.Iho. 

Artigo s• 
Pa:·a o fim de facilitar a applica.cão ~las oisposü;ões da 

presen~e Cot!venção. cada ,patrão deverá: 
a) fazei: .coil'!'Jecidas, por mei.o ·de a'Vi&os arppolstos de 

rnodo visível em seu cstabel.ec-imento ou em ·qualquer outro 
laga.~ conveniente. ou por qualquer outro modo approvàd-o 
JJelo Govcr:no, ás horas {!c começo e fim {lo trabalho, ou, tlú 
~asa d~' sDr o trabalho realizado por turmas, <'i.s horas em 
que conwça: c acaba o t.ur:lo de cada uma dellas. :..1\s llc,ras 
<:.erão f. xada.s de modu a não serem exced•iclos os limite.o: pre
·vistos na prcscntf\ Convenc.:-..ão; o, umru vez notificada·s. nã() 
podcl'ã.(• ser ml)dificada~, sen&o segundo a fórma {.le avi.;:o an
prCJ\'ada. pelo Gov~rno: 

b) !ornar conhecidos, qJ.elo mesmo modo. os repousos c.on
redirlos no curso do trabalho, e considerados com-o c3:clu~do:;; 
das hortlS :de trabalho: · 

c) ínsc~rever em. ·um registr.o, segundo a f6rma appro
vn.rh pela _legi:;:lar,ão de r.a.da :paiz nu em regulamento da ?..U~ 
toridade competente, todas as horas supplementares effe
l'tuadas em -vil'!~nde (]os a.-rt.s. 3° c 6" da 1presente Convcmeã.n. 
::;ct·á t1c'o como illegal o faclo de empregar uma pcssôa fôra 
da.s horas fixadas em virf..udte do , paragrap·P.õ a), ou durante 
~s hora~ fix<lda.s em- virtude do par.agrapho b). 

·Artigo 9" 

A. ap:plicacão da. presente Convenção ao ,Ja,pão compor
fi:J.ra a3 modii'icações c condições seguintes: 

a)" Eerão considerados -«estabelecimentos indusLriae~, 
principalme~.lc: 

Os esta,beieoimentos enumerados no paragrapho a)' do 
art. 1°; . . 

Os estabelecimentos enumerados· no paragrl-'l,pho O): do 
art. i- 0

, se occuparem pelo menos dez pessoas; -
Os estabelecimentos enumerados no paragrapho c)' do 

artigo :i', desde que esteJam com·prehendi-dos na definição de 
« fabrieas », -dada pela autoridade éompetente; .-

Os estabelecimenbos enumerados no paragrapho à) do ar
tigo i', salvo o transporte· de pessoas ou mercadorias, nas do
cas, . cáes, portos e entrepostos, assim como o carféto · á. 
mão; e ··. 
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Qual(fuer CJUI;l sej~ o numero de pt:ssoas oscupade.:-;·. 
·aqueJJcs úí•s •:,;t.abclecimmLos industriaes enumerados no;; 
})aragr<~phos u) r: c) <1(1 a1•t. 7", que a autoridade cO!ll.lle-
1~nt~ tJcdaJ•a•· muif,o r:wr i;;t1so,;, on qlH?. (;Omporta.rern A·nv 
halht•:; in~a.lubl"cs; . 

,,_; .A '.lur~u;ão effcd.iva du trabalho de toda. pessoa d~ 
qn inl:e atl!lOf:. pelo menos, ompT:•~;;ada num estabelecin1ento 
iuduslrinl. tmblito ou privado. ·ou e.m su-as dependencias, não 
•:;.;c e der:"~ tli~ eilJc•;enla o sele l1ut·as por semana, salvo na in
(lu-slr ia (lf\ ~~dn. ctúa, em que a. duração maxima do trabalho 
porlceá ,.;e.r ele sessenta horas pot· semana; 

' ') A dt:rarão e!'fec.tiva do li·a.balho não podet'á., em caso 
al~;"um, oxceder de quarenla c oito horas por semana, nem 
r1ura. o;; -mcriOt·c:; de quinze unnos. occupados nos estabeleci
mento~ inànstriaes, puNicos ou privados. ou ('m suas <lepeu
dcncia:::, nem para as pessoas occupadas ern trabalhos sub
tcrr:mea$, nas minas, qualquer que seja sua idade; 

d) A limitação das horas 1e trabalho póde ser modifl
cucla nas condições previstas no~ arls. 2•, 3•, 4.0 c 5" da presente 
Gonvenoão, sem que. porém, a relaoão entre o excesso con
cedido e a duracão da semana normal possa ser superior á 
proporção resultante dns oisposicões dos mencionados artigos; 

e) tTm .Periodo de repouso . hel!domadario de ""'inte e qua
tro horas consecutivas- será concedido a todos os trabalhadores 
sem 'distincção de categoria; _ 

í) As disposiçi;cs da · legíslacão indusf.rial do Japão, de 
applical)âo limitadà aos estabelecimentos em <rUe síio em
pregadas pelo menos quinze pessoas, serão modificadas pan 
que essa leg-islação se app!iq<Je d'ora avante aos estabeleci
mentos em quf?. si.io empregadas pelo menos dez pessoas; 

a) As disposi.(iões dos paragraphos aei.ma. deste artigo, 
entratão em vigor, o mais tardar, em 1• de julho de 1.g22; to
da.via, as .disposições -contidas no art. 4•, taes corno são mo
dificadas pelo paragrnpho d) . do presente artigo entrarão ero 
:vigor o mais -tarrlar, em 1.0 de julho de W?..-3; 

h' ·O limite de quinze annos previsto no paragrapho c) do 
· pres-ente artigo, serú elcva·cto a dezeseis annos em i 0 de julho 

de · 1925, o mais tardar. • 

Artigo :1.·0° 

Na India Britannica, o principio da semana de sessentà 
horas será adoDtado para. todos' os trabalhadores occupados 
nas industrias aetunlmente visadas pela legislação índm;trial, 
tu,ia. applícação o Governo da India. assegura, hllrn como nns 
minas e nas categoria~ de tr\l.balhos de estrada de ferro, que · 
serão para es.$1) effêif.o enumeradas pela autot'idade compe~ 
tente. Nãc poderá essa uutoridade permittit· modiiicacões ao 
limito âcima mencionado, senão tendo em conta as disposicões 
contidas nos arts. 6• c 7° da presente Convenc;ào. 

c . - Vol. :S.Vl. 39 
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~li:s outra5 prescripç;ões da presente Convsnco.ão nlo ss 
aJiphcarM á Indta, ma.s uma limitação mais estreità das horas 
de trabalho deverá. ser .examjnada numa proxima sess~ ua 
C"nfereneia Geral. . 

Artigo H a 

. ~s disposições 9-a. presente Convencão não se applicado 
a Cbtna nem á Pers1a, .nem ao Sião, mas a limitação "-e hora."S 
ds trabalho, nesses palZes, . deverá ser e.,;:aminada numa pro
:xima sessão da Confereneia Geral. 

-
Para applicação da presente Convencão á. Grecia, a data 

c:;m que suas disposições entrarão em vigor, conforme ao ar
t.ig"O 19, poderá ser transferida. para 1" de julho de 1923, quanto 
MS seguintes estabelecimentos índuslriaes: 1) Fabricas de 
~ulfureto de carbono, 21 Fabricas de acidos, 3) GOl'Lum~, 
4) Fabricas de papel, 5} Offictnas de impre.ssão, 6) Serrarias, 
7) Entrepostos de fumo e estabelecimentos onde se prepara 
o fumo, 8) Trabalho ao ar livre nas mi~as, 9) Fundicões, 
tO) Caieiras, 1:1) Tinturarias, 12) Fabricas de vidro, (sO'pra
dores}, 13) Usinas de gaz (fogueiro), H) Carga e descarga de 
Juercartorias; e, mais tardar em 1• de julho de :1.92~, para os 
seguintes estabelecimentos industriaes: ·1) Industrias meca

. nicas: construeção de mac)linas, fabricação de cofres de se-
;;uranca, · balanças, camas, laminas, chumbo de caça, fundi
ções de ferro e bronze, estamparia, fabricas de . apparelbos 
hydraulicos; 2) Industrias de const.rucção: fornos de cal, fa-

. · :Prícas de cimento, de gesso, de telhas, de tijolos e fabl.'icas de 
rnarmore, loucas e córte de marmore, terraplenagem e oon.s
t:rucvão; 3) Industrias text.is: fiação e tecidos de toda sorte, 
salvo as titurarias; 4) Industt·ias de alimentação: moinhos, 
padarias, pastificios, *fabricas de vinhos, de alcool e. bebidas, 
fabricas de. oleo e de con:;P.rvas, fabricas de gelo c águas ga-
7.0sa::, fabricas de confeitos P- cbor:olate, salsicharias c fabricas 
de conserva$, matadouros c a~;ougues; 5) Industrias chimi~as: 
fabr-icas de côr~ syntheticns, fabricas de vidro (salvo os so
pradores), fabrica!:' de cs~encia de therebentina e de tartaro, 
úl.br:icas .ce oxygenio e <le productos pharmaccutieos, fabricas 
de oleo de linha~~a, fabr1cas· de glycerina, fabricas de carbu
reto de calcio, usinas de ;;az, (>:alvo os fogueirosl; 6) Indus
trias de couro: fabricas de,· calçado. fabricas de artigos de 
couro; 7} Induslrias de -papel e de impressão: fabricas de so..: 
hreeartas, de registros, {]e caixas, de s·Mcos, officinas de enca
dernação, de HtbograplJia e de :dncographia; 8) Industrias de 

, roupas: officinas de .costura e do roupas brancas, officinas de 
la.vagem, ·fabricas de cobertores de ca.ma, de flores artifieiaes, 
de pln~ e quinquilharias, .fabricas de chapéos e cha.péos de 

.·· ~ 
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~õl; ~li fndu~lria;; •J•! ~11ati •!ira: marc.ellat·ia, Lanoariu, iu\)l' i,~as 
d e car,·m;as, 1le müv1~is e út\ · t:-atlci rns, o!ficinat> üc IlJO!<"Iur ,., 
f:~.briea~ de NCOI'<l$ l'· va&~oura:;; Hl) Indust.l'ia~ cleclt'icas : u,;i-
ll:tS <. !.~ ! lJI'oJductiitt de r;o)l' l"cnte~, of.fiGinas de i nsl.allaçõc:; elr
l.ricua : !I) T t'3115Plli"(c:; Tll.lt' terra: empregados cJP. esi.I'!HI:t dt~ 
f crl'o e. ~t\ Lt'tUHWl:IY:;, ll lildtin i~ta:;, nwiOJ'JJL'ii'(I8, eocheil'o:; '' 
<.:a!'1'1JC~ Ít'OS. 

I'HL':l :tiJPiil:uç;jn tia {.lJ.'!':ScnL•: C011 \'CHÚ~o ;i l~umaui;J, a 1l<JI ::,. 
~ tt l que us suas di~po:;; i~;.ões cnkat•ão_ t•rn vigor, •.~onfurm~ l' 
;u·l.igto l\.1. _po<.k r•i :::cr· fixltda ~ru 1" d l:! jnlllo de HJ:.!,í . 

. -'lrti g-u H '" 

As dispo;;i~õcs <J>\ p r·e.senlc Convcw:iio puol•;m :it?.r ~llS{lCll~~ 
em todo:; os paizes, por Ol'dem do Govel'no, c rn éitSO de guerra 
ou rJ e ac;ünLccilucnLCJs que o!'!'~t·eç.am .vcri.,-u á S(•t;•Jrünl;a ll<t-' 
cioual. 

.\l·lir::o 15~ 

As raUfica<;Õ•~:; offici:les J;,r lH'c::c ulc C<ln-.:t!lll;;'i~•o nas t;o;J ~r
diç.üc:s prevista~ na l'at·tc XHL du Tl'ata(hl <1c Versalh0~, du :!8 
oe .iunho de iDHl. c do Tt·tü:tdo de Sai1 1L f.~t:rul<tin, uc lO do: 
~cl.émbz·o de JV19. ::Wl'fi(J cormmtnicuda5 uo Sccr'.!lar-io Ger<•! da 
U~a d;J~ .:-'acõcs é pot· dlc eegís ll'ildas . 

Al"tigo ·16v 

Qualquce do::; )tcmbNs q ue ratificar ll pl'i:!iiCti k C•JI!\'•·tt•; .;o 
ficaní obr·i:,~o~do a applical-;J. áquellas de .;ua:> co!ouias ou po1:<
ses:;ões o: ãqucllcs ti c .seus pl'oledoi·.arlos que nfi o tcnllarn ;o
Vt.H'no au lo no mo, Sl'b as ~C!;ll inles reservas: 

aJ Qu~ as dispo:>ic;tíc;; da ConvcnÇ'iio n:i.o ::c lnrtll~l n inap
plica\·,~ i·;, p01<1S wndi•;•jes loc o.H~~ ; 

IJ ) Q ue ;).;; UVJdifie:t ~ÚC;; nr.c e~::lill' Í U:> [J:u·:! ~hbpl. :ll" :' Co.Ht
Vt!lll}àO :.is condições lo•!at!:; po.~::arn :;t:r - m~tlu ioft'u•it.lzid:.:.s. 

Gada Membro deverü. noLificat· á Junta Inlernncional du 
'.l'rabalho sua dceisão. quanto a cada uma de suas colol•ias, 
possessõe$ ou protecforados que não tenham g(J'<eroo :~.u to
uonlo. 

Artigo ií" 

f.ogo (JI..W a~ l'~ltific~tçüc:5 de dous ~feml.wo!! da 1Jt·;:winlt;à<.1 

Iaternaciouat dCl 'l'rabaJho Liverl'm sido registr ada:- no ~cn-r!
tari:Hlo, u Sccrouu·io Got·;.;l du. Lisa das Na~ões notificat·i• esse;: 
facto a todos os Membros da Organização· Internacional do 
Tr-abalho . 
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Artigo 18' 

A -presc:nle CunYcnção cnlnu:ii em Yigor lla. ·daLa. em que 
essa nú~~flcação tiver sido cffectuada pelo Sccrcla.do Gar:J.l ua · 
Li;;a das _Nações; não o_b~ig·a:Eá. senão· aos 1\f~mbros que tiverql'u · 
flHlu l'C;,ustrar sua ~alrftcaoao no Sccrctal'lado. Da.hi por dc
auh·, a presente Conven<.:ão entrará em vi~OJ.', em rclaoiíu a. 
qua !quer outro l\tcmln·o. na data em que a. ratificae~o é esse 
M~mbr9 tiver sido registrada no Secretariado. . ' 

Artigo 19" 

(Juah(UI.'l' du~ JfCntbro,:,_ qné ralificat· a Pl'ClWJJl.C Cunvendio 
!i!\al';'i oht'i;;adu <t applicar sua;; úi;,;po~ir;()r!tl, o- mai8 Lardar, r:m 
1• ue .Jull1o de ·I.\J2J, c n tomat· a.:> mec!idus ueccs:Sarias i'1 cffe
t Uvilr;ã:l:> das I)'lesmas disposições. 

Ar t ig-n 20" 

Qtlnlqner (11),; ?llemlJ!·os que houver raliricadu a pte~enle 
Cutl\'t;Jll;àU: vudel'á tkuuneial-a. no. fim de Ulll periudo de 10 

. amtu~, UitÜs n data da cntTaàa em vjgot· da mesma Cotr\'l~neãfJ, 
Pt~J: um...- actu eommuniendo uo S!lOrc-[.ariu Geral da .Liga das 
Nar:0c.s 1; pcn· dlc rcgistl'ado. A denuncia s1S pt·oduúr[t cJfeito 
UJÚ a uno tlcpoi~ de llavcr sido r::gi!:'Lrada no Secretai'iado. 

Arti:;o 2-1 & 

O Con.sd!Jo de ;\dmiuistrac_:iil.i uu Dcpal'L:tn1\!l!(o lnl.e1·na
ciot\al. do 'l't·ahallw cc.vr~rú. ao 011~nos uma. vez c~m earJa de;: 
aJlnO<'. <1prl'"'enl:~r :i Confci·encia Gct'<ll um t·elaLurio ,;obt·!?. a 
~pplicac:;ão da JH'C5ente Convc.nc.:ão c decidil':i._ ~e deve ser in
~ct•ipt~ nu ord~m do di:.t. tla Confcrc.ncia a · qucslão rlu revi-são 
ou tla modi!'ic:.lção da ilwsma Convcn~-ão. 

Artigo 22" 

:5crilo au UJen!.ku:S :~mbo~ os tcxLos, fraw,;e~ c iu:;lez, da 
.pr~~eute Coil\l~u'!àn. 

Projecto de convenção so:bre o desimpi:'é!Ja 

Artigo 1". 

Todo Memhro que ratificar a presente Conveucã~ CO!U~ 
muuica1·á ao Departamento Internacional do Trabalho, em m
tf!:rvallos tão curtos quanto possive1, não excedep.tes da trcs 
m•aos, toda ínforma.;:.ão de que disponha, cstatist•ca ou !}ual· 
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•, 

'ucr outra, concernente ao desemprego, inclusive todas as 
::nformações sobre as medidas tomadas ou a tomar oom o fim 
lJe !utar ~ontra. o _desemprego. Sempre que for possivel, de
v~ruo as mforml.U'.f)e~ ser colhidas de modo que sua commu
nwação possa ser feita nos tres mo'•zf's seguintes an nm do ve
r lodo a qur cllas ·se rflportitrem. 

Artigo 2•. 

Todo o Membro quo ratificar a pt·csr.11le CiJnYen~ão dDverá 
1\Sta.lH~leeer um !'yslemn. de a:;eneias publit~a:; de • ;;olloe~ão 
A"raluita., postas sob a fiscullznção rlc umn autoridade cen
tJ:aL Scrfí.o n(lmeathas (;ommissões compostas de repl'esenül.ntes 
doi" palrue~ c dos operario~. as <1uue,; sel'iío consuHad:~!> em 
indo que r.oucerne ao funccionamcnto des<õet" officíps, 

Quando r~oexist.ü-em n.gcncia:- gralllif.as publicas c j}ri
Y:tdas de,·erão sm· tomadas medida!': pnru. eoordenar !l'i opera
~:i)r.'l dcs::>a.s açrem~ias. seg-undo um piano nacional. 

O funccionn.mento dof:: diffcrer!tcs ~ysLernas nacionaes ser·~ 
coordtmado pelo Departamento Internac.ion<ll do Truba1ho, c!e 
aceurdo côm os ·p::tizcs interessaàos. 

Artigo 3". 

O;; 1\lei:nbros da Organízacfio Tntr:wnaciona.l .l]o Trrlb:ilho 
QlW r.~Lificm•em a p!'C'sent.e Conven!:ão !\ que tiverem estabe
lecido um syslema de segm•o contm o desemprego, devePão, 
~13S r:ünd,i(:Õe.~ e:~1~lll81Ct:ída.S f.Jc {'0ffiffiL1m nCC:<it'dO eni.re ;j!'; 

!\lr.mbros iut.rrc~sados, Lmn:~.r nrovidencins ({ue p~ermittam ao;; 
trabaHlndot•e.o; pe!'lene.entes a -um Membro e .t.mbalha.ndo no 
~.f!l'rítorio dnm outro, reecber indcmnb:aci3es t!e srguro, ignucs 
á~ que eab(!m nos t.r:lhnlhadores perteneentes ao ultimo. 

Artigo .\~. 

A;; raLific.aoões officiaes da presenLe Convençri.o, nns ton
~l it~ões JU·~vistas na Parte XIII do Tr~tatl~~ de ~flrsalhes, de 2f< 
~iü junlul d~ Hll9. ·~ dn TeaLa.do de Sa.mt-C:.ct·mam, flp 10 de SP.
Icmt)ro d~ HH9. ·serão cornmunicadas an Seereturin Geral da 
Li~:t ;Ja>. Nn1;õr..~ P. pr)[' rlle registrada~. 

Artigo 5". 

·Todo Membro qui' l'U.I.ificar n presente Conv!\n~:i~ ficará 
nhriaatlo a n:pplical-:t úqur.ll:J.8 de ~uas colonia;; ou aquelle.s 
de s~m: proter:torados que não !cnham govNno aut.onomo, ~ot\ 
as seg-uintes reservn~: · 

(/.) qne n!io ~~sposiçõ~>s da Conven~ão niio se lorne'm in-
applicaveís pelas col,ldiçõ~s JocaeR; . .. . _. 
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- - -._ ~) que as. morl ificacõcs nee-essarias para adapta.-r a cm1.~ 
Vfnl}ao _á;; condições locae~ po.;:sam ~er nella introduzidas. 

Cann. l\Iemhro d'cvf.'.r{t notificar no Departamento Tnll"r
nacíonnl do Tra1Jnlho sua cr.eisfio no qt1t! concerne a cada uinn 
<ie sua!'- coloni~~ on pos.:>r.~sõc;: ou a cada um de esus protc
clot·ac!o:; que ni.lo t.enham ,!;'o v orno autonoml). 

Artigo 6". 
Logo que a!' l r:üif'icar.:vr.s do tre~ i\femhro;; _da Organiz:u;ão 

Intm·n~cinnal rih Trnbnllw t~vrr.m ;;ido re.zi~tradus ,no S('Cl'~
tariado, o Secrl'lario Geral da Liga das Nações notificará 
•!:"'~~ J'ac.t,1 n f.odo!= o~ :\1C'mbr·os dn Or·::r.niznd'io Tni A!'Olt('inna! 
1io 'J'ra)1!l}iJ,·i . - - -

Artigo i•. 
A presente Comrenr:ao entrará err. vigor na data em que 

essn notifkacão tiver sido effectuada pelo Secr~tario Gera.t 
da· Liga das_ Nações ; t:lla não O·hi·ig-nrá snnlio aos !11emhros (1ue 
tiverem feito registrar sua ratificar;:ão no Secretariado. Dahi 
mn diant e. esta Gom'em.:ão entrará em vigot· em relação a 
Qualquer outro Mel'(lbro. na do.t{\ em que a ratificac-ão r!P.ss"' 
i\Tt!mhro l.ivet· s[do registrada no Secretariado. 

Artigo s~ . 
. , · Todo Membro que ratificar a presente .convenção ficar-á 

obrigado a applic:lr !;Uas disposições, o mais tnrdar em t • de 
julho de 192-1 , e a tomar. as medidas nec~ssaritt!': :l cffrctiva
•:.ão rlas mesmas disposit;õe!;. 

Artigo 9•. 

Todo Me:mbro que ratificàr a presente- -Convcncão po
del::"t denuncial-a dez annos depois de sua entrada em vigor. 
oor um aclo communicado ao Secretariado Geral da I,ig:< d':ls 
NacõP.~ e por elle registrado. A denuncia só terá eff,·itn um 
:mno depois de ter !>ido 'registrada. no Secreh\riado. 

Arlig-o 10< 

O ·conselho de Adminü:tração 'do Departamenl.o Tnterna..: 
Cionnl do Trabalho deverá, uma vez pelo menos, em c:tda C\C7. 
anno~, apresentar á Confl'r~ncia Geral um relntorio sob!'•~ a 
applicnt;iín ria prc;:fcntf': Conn'nr~ ii o "- dccid i!·:i ~I' rJ,.,.r" ~ÇL' 
insc.:ripta nn ordem do dia da Conferencia n qncsffi(l da t·cvJ~ 
:-;~o nu rb modificação da dit::t Convencão . ... 

A:-tigo 11• 

Set·ão autllenlico.:; ambo~ os le:ttos, !ra,nc~z e in~l~z. dto. 
pr~::sente Conveneão. 
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!'lSSAÃ'O "SM 30 DF. DEZEMBRO DR 1920 

Projeeto d.e Convenção concernente ao empreg-o de mulh•l"'d 
antes e depois do pan() 

Artig!) 1.'' 

Para os fins da presente Convencão serãc- principalmento(" 
consi.d(!rados estatleledm~Jltos industriaes: 

a) as minn.''· pcil!·cira;;; n inrl ust.rias •.'•\lr<ld Í\'a.:; ri e t,~,ia 
a c5pecie: _ 

b) as industrias em q1.w os productos são rnanufaotur!lldos, 
mCldificados. l impacto:~.. scparndo~, dec.or:Odos, ai)erfei~a<!os. 
prepar~do:: para \·~nda, on na~ quacs, as materias soffr~m 
uma !.J'tmsformacão: inclusiv~ a. Mnstl'lL~cão de navios. as in
dustrias de demo1icão de maLeriaL assin: com() a produccão. a 
f.r·ansformnç:io rj a transmissão cl~: forca motriz, em geral e dt" 
•~lf.'cfricidade: ·• 

c) a constrnccãü. rr:'~onsit·ucção, ··on:>crva~·ão. rppnrnr}fio, 
modificn~ão on demolição clr. proo i os c edifícios. est:'adas de 
Íêrro. lrnnways. porto~, rlocas. r;;\~1', cmbar().,dourM. canaes, 
~nstallações para navP.g::u;:ãG interi"r .. e.st.rurl~s. tunneis. i>Ontr>.s, 
Yiaduc.to~. ~:;A"o[.ol:. -colle~lot'GS.. r~sgoto:; cornmuns, po~:.os 
::nstallações i.eleg:·nphiNis ou lr.lerhonicus. inslallaçõe!t electri
ras. u:=:illas de g~z. dist.rihtli•~ão de 3f!Un ou 'Jutro;o Lt·abalhos d•· 
<:Cnsil·ucção. assim r,omo os trabalhos r'l!' fll'<!paro r. funda~~ o 
Pl'ec~dont.es aos trabalhos acima; • 

d) o transpr·rte rir pessr'a" nu r:le merca.d•,ria"' por <'.:;f.ra
c'::ls, Vi;J, ferrea. on ftl"ll" a:;ua, po1' Yia mat'itíma. ou t'luvhl, in.
r:lusiv-e " ~arda do m•~l'Calic•1·ia:; na~ <_;_O<!a~. các.s. omhar·cadon
~·os, e entrepostos, com e:<rceD(>ãr- do carreto á mão. 

Para appli.cac-ão da. pri':&E'nh: .Gonvencão será t:!Onsiderndo 
roo;tabelecimcntll commercial tooo local destilmdo á vE>nda t1t.• 
mercadorias ou r. qualquer ou1ra nper:1ção commcrciu.!. 

Em cada paiz a aut.oridad·~ competente dclermil1nr:í. n 
!jnha divisaria entre a indllf'l.ria f\ o r.ommerc.io. de 11m Jaoo: 
~ n. a~icult-nrrt. d~ ontro. 

Artigo 2.• 
Pam. o;; fins •rlrt pr~enrf' C.('>nven~-ão. o Lrnno ~mulh~r~ 

desi~a toda pessoa do sexo :íem'inino. qualquer que seja ~ua 
ida.{ic. estado ou nncionalidad~: o o lermo -:: r.rinn0n,. rl~~ie;n.'> 
toda crian(:a. legit.lml\ ou não. 

J\:rti~o ~-n 

'Em f.odo~ (''> B'-f.:J..belecimento~ ínchi-striáes on rommer · 
r.ia.c:::. publicos ou privados ou em sna:õ dependencial". rom \~r<-· 
•'f>~Ü('I tloF e!'õf.ahelcr-imento~ ~m qu~ .~iío unicos emrr.-:~;.,ad•l- M 
m•'mhros o~ urnn mrsma familio. - - 11mn mnlhe!': 

a) não poderá trabalhar <lut:'ante um pet•iodo <.le sei:: se~ 
m:maJ após o parto.: 
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ANNAES DA CA!>L-\R.\. 

b) ter.i o direito de abandonar o trabalho, desde que 
apresente certificado .medico fixando a data provavel de seu 
[.i:Lrto em um limite ·do seis semanas; 

c) receberá durante todo o periodo em .que estiver amente 
do trabalho, em virtude dos paragraphos o. e 1J, uma índemni
zaç.ão s~fficiente para sua: manutenção c ele seu filho, f)m 
boas condições de hygiene; dita indemnizMfi.o, cujo valor 
e:xacto será fixado pela autoridade competenté em cada paiz, 
ser~ paga directam'ente pelo Governo on provida por um 

J systema de seguros. Terá ella', além disso, direito aos cui-dado>: 
gratuitos de um· medico ou parteira. Nenhum erro da. part(~ 
do medico ou dil parte]ra, no caleulo da data do parto, impedir~ 
a mulher de. receber a indemnizacão a que tem direito, cre.sde 
a data do attestado medico até a em que o parto .se J:leve 
realizar; 

d) terá direito ,Jlm todo13 os -casos, se amamenta o filho, a. 
dois descansos de uma meia hora, por dia, para a amament.aQ~o. 

Artigo 4.• 

Quando a. mulher se ausentar do LrabaltHr, IJO caso dos 
paragrap-hos a e b, do art, 3• da presente Convenção, ou se 
afastar do serviço durante um periodif ma)s longo. em con
se(Juencia de molestia que, · segundo attestado medico, tiver· 
resultado da gravid-ez ou do parto, e que a incapacite para o 
trabalho, n_ão será licito ao patrão. em quanto sua ausencia 
não attingir ;um período maximo fixado pela autridade com- -
.pefente de cada paiz, notificai-a de sua despedida dur!tnte 
essa auseneia, ou marcar-lhe para isso um prazo que expir~ 
durante a· mesma ausencia. 

Art~o s.~ 

As- ratificações officiaes da presente Convençã<l, no C [ISO 
previsto pela p.arte Xill do Tratado de Ve~~:lil!e~, de 28 de 
junho de :I.!J'ig. e do Tratado de Saínt~Gerrmün. de to· de se-

• tembro de 1919. serão communicadas ao S~creta.rio Gera! da 
Liga das Nações e por elle :registradas. 

Artigo 5.G 
Todo membro que ratificar a pre3entc convenção ficará. 

obrigado a applical-a áquellas de suas colonias ou possessões 
ou áquelles de seus protecto~·•i:los, que não tenbam gover.no 
autonomo, sob as seguintes reservas: 

a) que. as disposições da Convenção não se· tornem inap~ 
plicaveis pelas condi~ões locaes; 

· h) que as ·modificações necessarias para aéaptal' a con
venção ás condições locaes possam ser nellas introduzidas. 

Cada membro deverá notificar ao· Departamento Inter
naciona']; do Trabalho sua decisão quanto a cada uma de suas 
colonias, possessões ou protectoraàos que não tenham gover
no autonomo. 
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:\í-tigo 7." 

Logo que as nüificacões dos membros da Organização 
Internacional do 'Trahalhn tiverem sido registradas nü ~
<:rP.taria.d{l, o Seer.et:u'io GDral da Liga dag Naoões notdieu. J•;i 
<'8Se f~cto a todQ~ ns m~mbros da Org-ani'-.:t~ão lnte>'nacillllal 
liv Tr·al)ftlho. 

A r·ti~o l'V 

A J:T'r~enl.c Conv~nç;ão Nllr:lr;i em vi~·)~' 1;:1 rl:tln rrn qnn 
I"!;;S!l P(JI.ifiC.:t(;1iO fi•l' t:l'fo'r lÍ Uaila l)o:'IU :-iecro:\m'i0 (l~ra! na l.i~t:.l 
~ia!'. Na~õcs: l'lln si"j ÕbJ·i~at·(~ o~ nwmbro.;; O:! i11~ Li\' !~rem Jcil.n 
1·ogistrrn• sun. r:li.il'icar;ão 110 Sr.•r;J'd.al'iado. f.lal1i poe dl'\:mt,~. 
a presentn Uonvenc;.ão r~nt.r:wú. om vigm'; i•;n re l~t.;:1•) a f[llal
qucr outrr) !lltmbro, na dnla em ([lll~ !<tia ra tilienc::í,; l'•ir ,.,~ 
g-i,;;trarln no ~~~crctaeiad(l , 

Todn :\lembJ'O '11le \~alifii·:t l' a J)l'i"Síml.r c:nnv~n~tlO J'iPm'(L 
nbri~:~tdo :1 appliesr· t:tla,.; di.sp(l.~i(;u~'~, " TIL:\is tm·J:n· •W1 J" d~ 
julho de 1922-. L n tomnr o~ '~''"didn~ neer<~-;:nt·ia,.. ;'t r.:HediYa
r:i'in (I'IS mesma" {lisposir~ilf!~. 

Todo i\lcmbl'O quP hmtvl~l· t•:~tifícatlo a .Prí'St"nl.l' C::om·en
cií.o ):.oflertí dennr.c.ia 1-n. no firn llC nin Jl ~'l'ivtlo d<• dl!;r. attmls, 
dcpoi :: de sua Cllf.rada .-~m vit:or·. por um act.o communieado a•) 
~.;ccrci.:ll'iado Gr.t'nl l' J)Or el h: J'cg-i:;:tJ·adn. A clcrmnda sú pt·o-· 
tlu~irú <.'l'fell•l um :UlHO rlrru·d~. dP t(~1· sido r·t•g;is! . r·~t•J:.t uo Sl·
cre t.t1ri ndo. 

1 O Ccnsei'to de Ac!minislt·n;;;,io rto .Dcpartnmml.o Interna
cional do Tr-nhulhn. !lo 111('110!': uma \'1''1. ('nJ t•:Hla dFo7. anno::. 
aoresenLar.á. :i -i.:onferNt1:ia. Ol!ra.l um t·c~r:tlMín :-:obl·f• n :lppli
câ.~ão cta presente -Convent;ãr, n fiN;irJir:\ s~ deVI' ~f'l' ino::1~1·ipla 
na orde.m do. rli:~ (1a (!onl'm·l!t'tl'ia :l qu;!~lão d:1 . ,.,.V i!;;''" ou da 
modH'it' nt:in i\rt rlí !.:'1 ~:íti'J YI".nt,::rio. 

Art,igo ·I~." 

S!!riío auLhentico;:: :.unbos o:;. textot:. franct'z e ingle-z, d:.o. 
r.;J·esante Convenção. 
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Projecto de Connnção concernente ao trahaHlO nnct.nrno d;tll_ 
·m-alheres ' 

~\rLigo f• 

Para D~ fins da presente Conven(}ão serão pr-incipalment;• 
c(lo;;ir!Prndo,; ~>n t.n• os estrtbefecimentos indus~riae>:: 

a) as minas, p()drcü·a!': e indnstrias exl.ractints d!" flUO.l
quer nafure:ca: 

, b) as indu.stria.s em que os productos são manufacturados 
modificados, limpados, repru·ndos, d~orados. acabt,l•dn.s, pce~ 
par:tdos para venda, ou na::; quaes as materia.R soff1·em 
transformaçilo:- inclusive a ccmstrnc~;ao de navios, ag indus-
1rias de demolição de maleriai. bem como a pl'Odueoão. trllns
forrnrtção e lran::;mis:::ão da f<n·~.:a ntQtriz. em g0rRl. e d:l r.lc-
ctrí cidad-e: · · · 

~~ a ·con;::l.ruc('iío. eeconsf rnc(.'ão, conservação, rep:n·a1:~-o 
modificação ou rlem0lic;õo rle prc>dios e edifícios. ei;fr~das ;l~ 
ferro. l.r::tm\'>ayf.', portos, dócas. cáe~, embarcadouros. canaes. 
instalbr.õe.~ pa.ra J!avrgação interna,· r:-stradas_. tunesi. pont~~. 
,jaducffls,. e~g0tn~ CIJllect.orcs. esgotos orflinarios, _n0cos, insta!
la.ções Leleg-:aphica;. ou telcphonicas. ins(.allações elecf.riea.s. 
usinns dê gaz. rlistrihuil)iío de agua ou outros trabalhos f]p con
:otrucoão, bem cQmo os lrabalhos de preparo e fundaçãn, prc- , 
c••dent.'s aos trabalhos acima. ' 

Em carla paiz a autoridade c-ompetente delerminm·:í a li
nha ctivisoria entre a industria. de um l:ldo; é o c:ommeJ'Cio ~ 
a t\gt'irnitnra. de ot1tro. 

. Para os fins da pre~ntP, Com·e-nf.:ão. o termo «noite:!' si-
~nifica um periodo p!.'\lo menns --de. onze hor;-~s consee:utint'i. 
comnrP-hendendo · o 1nt€rvallo decorrido entre de:>: horas ;i;\ 
uoí~~ P cinco heras da .mnnhã. 

:No" paizes -:m que nenhum regulame-nLo publico se ap
plica· ao trabalho da!_: mulher~. d-qrante. a noite, n~s e~tahele
cimentoS' industriae~. o ~ermn -moltf.>~ poderá pr<WlSOrlame~1.~ 

· e dnrante um periQdo ma:ximo de f:res annos. de.sig.-nar. :'i di f;-
r.ril;fío do GO\'IO'rno. um periodo sóm~ntP oe dez !H11'1l~. _enm
prP.hnndendo fJ intervaJlo dt>corrido ele fipz horaf'. d~ 1101t.e 1\ot 
llinr.o }Joras da manhã. 

Art.ig-o a· 
As mulheres, sem distinc{'ão de idade, não p_odem :!f;r• cm

f'l'cp;adas ·dur~nt.f:l a noite em nenhum estabelec1mento _mdns
tria·!. publico o1•. privado. nem em nenhuma dependencHt (li•~
ses estabefccimPntM. com excepr:'fio daquelles em ~u.€ s!io um
cos emprega-dos os ·membros de uma mesma f3:mlha, 
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"mSS.[o Ellt aO DE DEZEl\fSRO DF. i 920 · 

Al'l,igo -i 0 

n nr!.irzn ::1" nfio ~er.~ applicacln: 
a:. em ca~o de .;:fOT",:<l maior~ . (')Llando em uma ~mp1'"~7.:1 ;:t_\ 

JH-Mlnzir in!.:>rrnr,~~" il·· cxplor:wfio impo~!'iv!'l cl(' pr~Y~t -~ 
qnl' não f' ~nha car·aetel.' perindico: 

h} no easo dr. ~xeclltar-l'~ ;) tt'nholh o quet' ~>m lllíll!"r'i:t~ 
JWim:t!':, qn i>P c·!n n1at.~T.·ia~ e m ,-~labora(:ão . ;;usMptivci~ d~~ :tl
terat.:~o muif.o rapitla, quando isso íur neccssario para !"alv:n
.es;;as mataria:: dP. perda inevitavel. 

Artigo ·5° 

r;:. Tndw f' Dll Sião. a appli<:at;i:io do art.ian 3" da pre!'lPnf.e 
t:mwcn(;i'\o~'l1úi!e.-<i ~cr $USpcnsa p~lo governo. l\3.lvo no t)ue 
c;oncet·n·· :'is mann!acltTL'a~. t.ac:s como :õiio dl\l'initl[tS t)el;l J,•: 
cacional. Notlfica•}no de ~ada uma das industrin.s i;;enl.:l,.: ~l'l'á 
fn ifa .ac• lJt:IJ::J.t'taJtH:!nlo Internacional do Tt·abnlho. 

ArUe;o Õ0 

Nos c&t::;.h~ \ N:imentos induf ;.riaes nl icitos <i in1'1lll!lll'b rla~ 
esf.;u; •i•~-" P Cil tllliO"' o.-; rn50S m.) qlle rdrenm8f.anfc i:l:> r•x<cl·~win..:. 
naes o cxigir·ew. n durnc'io ele pcriodo noct.urno incti,·:·idn ur• 
1u·t. 3" podef'-<~ ser reduzida iletrn dez horas, rltH·nnt.e g,·~,;·~nl ~ 
i!ins .por nnn'o. 

Artig-o 7" 

Nos . puizc>: euj n ci'imu torna o . !raballJo diU!·nn p:u-1 i
cularmente penoso, o p~riodo oocturno póde ser mais ,-m·:,, 
11nc o fixado·· noii :n'li~os acima. sob condição rlf! I[UI'' 111r; ,- ,~
pou~u '!olnpt>ns:vlur SP,in concedido durante n ()ia. 

Artigo s• 
As ratifictu;ões ofricines da pr~:lentc Com·cnção. n:\_, , ·~t',n

rli~õe:c: prevista~ na pat'le XITI do Trn.t.a<lo dr. Vr.rstli llll':-'. d,~ 
28 de j unho de l91 !l, ~ do Tratado de S:tint.-t;,H·tnilifl. d•.• w 
flc sel·~mhro -rte· HH v, ser:\Q c0mmun:cadas :w ~r~t·" la t· ic: <; ,_._. 
I'!\ I rfn Liga rlas !'facões '! por eu~ r egi;;f.l'nda.,; . 

A.1'ti~o 9" 

Torto !\lembro ql1e ra;lificar a prc::ente Go m:t>lll.~à•J 1'r:·:1d 
o~rigaclo a applic3l-a áquellas de sna.s aolonins. poi'se~sõ~>=< 011 
JH'Of. ,~ufontdn;:, an(' n~n lf'~>m ;!'liYP.l'nn o.nt.onrm1o. •nh ac:: !0:~-
g·ninrP.S l'l'51'rYa.~: · · 

a) rpw a;: ri isp";; ki3c.s da Cnn\'l'l'l~i\n nfi,·, <::·· t.0rn (•m 
inntpl.icavt"i;; pPlas condições Iocaes: . 

l1) .. _qne a;; morlificações necessn1·ias par·a adapluJ" n Con
ven.çã.o t.s condlç~es Iocaes possam ser oeua ln!r'b(Juzid~ . 
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Cacl:t 1\Iemhro de'Verá notificar ao Departamento Inter
nacional do- Trabalho sua decisão qua·nto a. cada uma de suas 
colonias, possessõ<l:> ou proteotora.dos, <lUC não t~nham · go
verno antonomo. 

.Ártigo 10" 

· Lo;o que as ra:Li:i'ioa.çl!es de dou:s membros da. Organi?.a
ção Inter·nacional do Tl.'ahaHio forerri registradas no Secreta
riado, o Secretario Geral da Liga das Nacões notificará esse 
facto ~~ todos 0'5 memhro::; da Orgnnizncr~o Internacíonll'l dn 
Tl'nbalhc. -

Artigo n· 
A presr.nte Conve-nÇão entrará. em vigor M daia em que 

essa. no:.!fieac;j.o tiver sido errectuada peto Secreto.rio Geral 
da Liga r:lns Nações; clla não obrigará senão aos 1\lembros que 
l Í\'erem feito r egist-rar sua ratifjcaoão no Secretarindp . Dahi 
llOr dean t.e, a. presenLc Convençiio entrar:í ea< vig01· em r~
lai,:ão n qualquer outro Membro, na rtata em ql1e ~na -ratifi
naç~•) f()J' l'f':WiSIJ•ada no SI'Ct('lnriado. 

Artigo 12" 

Tr•-:\Q MP-mht•o qu~ t':llifir~ar n presente r.cmvcn0ão ficará 
ohl•igado n. appliNu' suas disposi<:ões, o mais f.ardax· em 1u de 
,iulno de 1922, e ~ lomar :~s qwrlida~ n~,.,ess&:ri~s ú 'et'feef. ívaçlio 

. da~ mesma.::: dispnsiçõP-s. · 

· At•l,igo 13"' 

Torio Mémbro qne houver ratificado a . presente Cõnvcn
ção poder:l denuncia;l-a no fim d~ um periodo ne de.:.c annos, 
:tpós snn cnt1•ada. em Yigl)t, por nm acto communic~do no Se
{·.reta\'h Geral rln Li;n das Nncõ~s c por cllc ref,'1st:raào. A 
dernmc:ia s o'l prorlnzit•;í effcilo um :nmo depois desse registro. 

O \:(l t1Selh0 cl"' Admini!>'!.ra(}ão do Dcpar lamento Tntm·na-· 
cíonnl <lo 'rrahalho.- u rn!l voz no menos em ~ada dt>z annos, 
apresenl ar(t :í. Contercnr.ía Geral 1111; relatorio ~obr~. :t a.p
:plicnção da presente Convcn{.;ãO c dc~ídirá s~ ~~~v~ se:r }1_!
s-cripta. na ordem do dia da. Conff~rencH\ a quesl<to da revJ!l:to 
ou da modificu~fio da mesma Oonvenaão . 

Artigo t5'" 

Sm·iio autbe.nficM ambo_s OE te"Xros, fran!:ez . e .inglcz, da 
· presente Gonvençã.o. 
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P.rojecto de Convencão fixando a idade mínima de a<lmi~:;ãu 
das crianças nos trabalhos ioduf;triaes 

Para l';; Jillci da Jwn:;•!ulc {.Ã) llVCll~~-iio' scriio cuusidermiiJ:> 
cd1! Ln::lcdnwutv~ iw.lu:;i.rim:t<, t):;p•:~ ialml·nlç: 

(I; u,; nlimt:;, pedreira,; •~ iwlu:;Lria>: · ~xlrao;Livu.~ •J u ()'Jal
t}L!•.~l· ;raiu l'1.·z:J; 

l1) H$ itHiusl.t·ius ·~ nl qw:: o~ }ll'lHJudo::; -~ii.•.1 Jllól ltufai;l.ur·;,,Jm;, 
1111.',_1 Í ncadÓ~, 1 j lllpUdC!S, l'Cj);).l'<l'dl!S, c.Jeel.l/.'ildo.-;. :l.)l(•rfl!içOaUUS, {lt'I!
(J:II':tdO:i 1'~\.l':~ Yeuda.. llU u~:; n~wc::: as utal:erkts ~olTr:1:uJ •tualqu~;t• 
iraJisfm·HJtto·.i!.o. int:l ush·c a c•m;.:l.r-nedío de ua\·io,: ás in1lt>i 
! da". ~lc do.~[noÍiçãiJ •le m:üerial, bem ·c<JJJJU a [!l'(l dii~~;lí••. ln':l.JI'i-
1orwa~_;.Ii:l e l.ransrr.-issão tia i'OI'I)a uwlrb:, (:til <::···l.';.d, '·' 1le d•;
l'.~l'ich:adc: 

c·; a ·<;nnsl.t·uc•:i:iu, rr:c on:;!rw~ç.ão , ('-Ull~~~~-yal;áo, n:vara
!.UIJ, :uudifio::l01io on tfl ~l ltllli~;iío de prnt.lio:; ·c r_,oliJkitJ,:,· etilra
da.s de Íl!t1.'n. l. t':lll lway~. !lOl"Í tJ~, l i··~:a-:;, e:'t~>. cnl}Jat't'ôid"tH·os, 
canu•:". ill:'<la l la•;ú t!~ pal'<l IHt'Vr·:;a•:ih• iuleri• )t', o•;;Lnt•l:•:-, l.ttll 
rwh. ::o:·l!l.e:;. ·vi<~.lltl•:f.l>~, •~t<~utos 1:1.•: i•~dOI'c.:-: , •.•,.:.:;-ollo,.; t)nltnct
riu:;, ~wços, Íllstalla.•;ües tclc<:;Tapltit;as c t•!lcpll'•llic;c•. ill~la l
lttl;iic:: 4'kdri~;<t:; . U>'Íil:f;; tl•.'· ;;a:~. di::;Ll'ibuição .J,, a g;u~ ~.~u "'I· 
; ··o:; ·I r.-lJall H•:: de •:t~nsklltTão, hem como lrttbalho;: dr:> pr•:
p::'tl'u c Jua;.btfi•> JH·ccctlentcs itrl :o; lt·aln.ll ho,; liJ.:inia ennnmc
ratlol5: 

d) r: l.t·au."j>Ol'le de l) <!,::-:ua~ r111 dl·· llll!l'cai.l•!ri;ls ['"I' r:!-i
l•·ada, (•i;'ll<lÕa de ro;('l'f.: I)IJ !JQt' ::lgt_\ll _ 111.11' Via Jl]ill'ii,.il ll il 1111 fii_I 
\ 'Í;t(, ;tldu~iv" a ;:::uar·.:h1. da.::: Jnr.:c-ca•.lori;.Js n<b dôr;l~. >::!· ~·"· 
tlL'·'ktnhan:<\duueos (~ t:' lll•.-~~pt1:;tt•~, ('0111 e;tcc~p~<ío lh• uatJ:el.o a 
BJ:iu, 

J~n• r.atla 1miz a. allL<.H'idade r:t JHitH.: Lenf.e •lelt:rtll illa t·;i a. li
ul"t divi:;oria ~nt.n~ ;t indw::tria tk: um lado; c o comm•:l'c.io e 
(). a~rio.: l.ül.ura, o.l c tm>lro • 

.. :\:< L' l'íau(;a:; de meuc;-; dt~ !.'t <ltlllv;; uiio poclt>J!I -:;cr· em~ 
[JI'!~g"ad:t~ Jlt: lll traballtat· t:IJ::> ~::;l.ab~c-dn;cnb):' illlhJSIIl: iaP.s. Jlll
blicos <•ll prht~do~. (l1J <:m ::;nas depondcucias, ~;om cs<;cpção 
Ja•..luellt~s em qnt: ~lÍ f,âo empregado:; o~ m~lllbro:= d•.: wr;a 
mc.~ma !a.atil.ia. 

Artigo 3a 

As dí ~po~ iCiJ<:!S <lo a.tt. 2" rliirJ ·s~ ·upplicarât) nn,; f. l':liifl-
lllo.s d:ts c:tiancas 11as escolas p:rofis.sionacs, soi.J cotld ir:ão do 
!'õP.r esse l.l'abatho amn·o,·ado· c vigiado pela aut.oricladp pu
blica. 

• 
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' P~L'a q fim d~ n•'t'rJlilUr ;l· fiScal iz:)t~Ü.(l da applín~~·ãq drls 
d JSpo:;Jt:;ÚCf; da pr·es€ntc Con v r~ IH;.fi". l.c"h !'.hc!'t~ •k r·:;l.nl'l•!kc:.i .. 
rnenf.o llHlustt·i;ll devcní. rn~Hier !!IH n;;,;í~f.ro., .;!c in~tl'itlr.:ii" 
de f t>da'5- a .. -: pe.s~oas. lllC!H.H'(;,; ue I G :mnu:; rm,pn~s~rl:l ~ pl!l' 
elle, cn~J> i11dicação da .<lata de ~eu nascimento. 

Artigo !J• 

i\ v •"tUu cum·crno:~ á appl íc<r~ilu •.b pr('.-;ellle con vc lll;i.i!> ao 
J~l}i\t~, a~ s!í:;uínles modi Ot.:a\;Õe~ a(• aet. 2: s5o <.~Ulorir.<alas: 

t(l as t:danoas Jr~ ·menos de 12 annus poJerão se1· admi!.
t.idas uo tr-abalho ::<e tiverem eom;l~ido sua in~trut\..:ão pri
Inari<•: 

IJ ). HO CJU e concernn ás ·crj.;mcns entre J2 e H <111-ll'JS j{t 
t~!ll lrabaili•.l, disposü;ões tt·tm~ítorin~ norJt•rão :;e.t· a~li·pt.:ldas •• 
A Jisposiçi.lo da lei· japon-:za actual que admit.te <I.S ~L'ian4;a~ 
ue menos di~ V~ anr..Ds em ~ertos tr3.llalhos faceis e J,~:ves ::;(.l'ri\ 
:r c v él ~o:tr.iu • · 

. .-\s d ispoSic,;ões do art. .2• uão se applü:ari\o :.1 Jnclia; ma~, 
ua IÚd ia. a~ crianr;a:O t.le menos M i.Z <Um os não sc!'ão oceupadas; 

111 nns ruanuJaduras que 8Hlp rcgu~:m fo1·~a li 1o tri~ e que 
o(·cupem mai;, de l.IJ pessoas;. 
.. . b) nas minas, pedt•eiras e induslria.s cxtr~cliva~ de qual-
'}th~t· natureza; 

c) ·no f.ratH;porle de llét·~sag·eiros ou -de mercadoria, ser-
vieos IJOstae,-, eslràdas de fer-ro e na manipulação <las mcr
e<ldorias, nas doctls, e<i~s c de,;emlxU"cadr.nH·os, eon~ ex~eíJ(~~o 
th1 e~rretó á mão. 

ArLigo 7• 

,\s' 1·ali fit.:<H;ii,~s ofrici:1~~" da Pl'•:~eale CoHvéw.:.:i.o, nas eo;n
tlir;0es pt·evistas na parte XUI do TL'~ltu.lo de Vcrs:tll1c:;, de 2S 
de juahQ .,Je :!91'9, e do Trata(IO de S;tínt-Gcrmain, de lO de 
~elcmbru de "1!:119, scrfw eommuni\:adus <lO Seo.;r~Lario Geral da 
Liga das :Nações c por eHe registrad[ls. 

Todo I\lemhro tJIIC l'aLifica.r a pn~sen l e CunVell!;âLl ficm·;i 
ohri;.;ado 3 tlPDiit;al-a áqucllas de suns colonias c possess~es 
OU úqudle~ de 5CI1:' !)l'OlcdOtadOS qu1~ 11U0 tenham goveruo 
nu,tonomo, sob as seguintes resenas: 

a) que a-.5 disposiç;õcs du· C{llWen,jio 11â0 se tornem inap~ 
plic.aveis pelas condicões loooes; 
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b .l quo as modificac.:.õe,; ncçc:::;aria::; para a.~lap\.ar a éon
vençilf.• ás to rHliçôes loc::J.~ :; poss~m ~c\ uclla ínLro<!uzid;;s. 

CaJa ;1kn•bro dt!Yet·ft not.ii'Ir~:n· é!O D<:p!!rl~mcn Ll• Jntcr
na~; i oual •lu Tra lJalllu sua •Jeçi;;ãv. 'IUantu a caJa uma de so~• 
colonia~ 0u pu:;5e':i~ões ou u .:arla um àt)s seus pl'OLcct.orauu,;, 
que não tenham governo aulonomo. 

~\rlit:;·o ' • .1"' 

Lu:;o ljU ·~ as r·aLificac.;ües tlc 11oi~ l.l.IL:IlliJl'IJS ua Ur~aui;r;aç:ti < o 
l11L1;ruac it•nal dL• Trabalho li verem ~i dt• re:;is(.radas no Sccrc
ta.riado, o :-il:'crctario G<!t'a I da Liga :Ja.,., :\ar;ÕC?:> n~t.ificará 
t!S!lc fa.clo a todo::; , .. :; ~lt:min·o~ <lu· Oq;anix:ujiio lnl.ei·nanional 
du T1·a balho. · 

Artigo iO• 

.\ jn·ro:;•~lllt ' t:•:.uYcw:ã" •:UII':ll':·· em YL~"'·'' 11a daLa ~m qut 
r.$:;a n•.Jilfi c a~:1íu t. i n~J · :;.idn •!ffe.::t, ~aúa I>0lt• ~e,:rl.)tario Geral 
tia. Liga. das :.'\'a•1ócs. I<:lla nãt• C'ut·isarf~ senãu au~ ·.!lt•jrnbL"•'·' 

. que i.iW•J'flJÍl r.~ito l'·~g·i ~Lt',l\" :jl\ :.J. n tificaçãl) liO Sc~,;rctadaúo. 
Dahi em <liantl! ~;sta con,·en•:ão .entrará en~ rigor, l!nl relação 
:l qu:dquer uut.tt) Membro D<l da!n ·~m que a rutificacãe de:.>:3t 
.M·~~ubro ti\·1.'1· .si<lo n :t;i:St raJ;t no ;3(·C·l'dar iadQ. 

At'ii30 J1• 

'L\~tlu :tlcmi.H·u .t!LW t•aLd'icat· a p1·e::;cnl.e Coll\' en•~i:ip fil)(tl'il 
ol..>rigado a. npplicar :mas disposiç.}c~, o mais tard3r ·em 1· d~ 
.iulho de l9t~ , e a. tomar a ::; medidas nece.ssarias p~tra ~f1'c
cliva(tão das meswas di~posiçõe::; . 

:\rtigo 12" 

TIII.ÍO 111('rnbr:n \}U r: [Í\'I~ J.' n •tifica<lu a vt·es•.:tllt~ t.:onvctl[.:fiu 
vúd<.: d•!llUTJcial-u. 110 fim (\l;l um pcdouo de Jcz unnos. depo iló 
d~ daL:t da entt·ada ·~m vigot' inicial da Convenção, )10 l' um 
::wto commu11i•~ado ao ~ecreLario Ger·aJ da Liga d:.ts !'iá•;õc~ . 
c !lO L' •·ll~ l'%'islradn. :\ denuncia sc.í terti effei!.o um t\mw 
clcpoi~ d·~ IJ aw~r· ~id~) 1:egisL~·a·Ja no Secretariado. 

Arli~o i3 
O Cn i;!<iellln rlo:• .\d ruinisl.ração J,l Dl'p:• t· i:o:neulo Julcrna

L~ional do Tt'auallw dcvo:ni, tw menos umn. vez ·~m ooda der. 
annos, npT·" senf\lr' ú C:nnfer·~·IH: i:'í Ger:~l um relatori fJ sobr• ~ 
applic;u;ão da prc;;cmtc Cunvcnt~f\0 e decídit·:i ;;c derc Set' ins-· 
cript~ na <lL'd~m ch1 Jin da Confc1·en1:ia a qur.,::lilo da r~visiw 
ou mod ificac:ão 'la mc::mn Cõnvcnc.ão. · 

Artigo H.• 

Ser:i.o nuthcnlicos ambos os texto~. fran(.>er. e i nglcz, dtl 
presente Convenção . 
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Frojecto de POllvcnção concernente ao trabalho noot~fna il?,!_s 
· críaugas nas industrias ·--

:\.rtigu J• 

l':ll"<L o" Jíu:- r.!<~ prt·~r:!nLn Conv~w.;ii.Ll, setão consi-deractos 
como esüüJclccirncnf.os iudustt'iae:;, cspedalmcnLcJ: 

a: as minas, lJI:!Ul."eü·o:; c indu~l-das exl.ractiva:; de qual~ 
• tjUL'l' natureza;· 

l1) a:> indu:;Lrius t~IH qun us produ.ei!Js são ruanufactura~os, 
modificaclut:,. I ím)lallu~, :o;,_~pa.l.'l.ar:los, decol"ados, .aperfeiçoado:;, 
11rep::n:od0~ }JUl'<• YC'nr.l~: ou nas qnaes as ma.ledas soffrem qual
t111Cl' ü'an~formu.<;ão: inclusiy~ a constrnc(lão de navios, as in
dustrias lln dernolj(_;Jo r:le tnn.tel'íal, hem como a. l)rodacc-ão, 
i.r·:msformaç;,ãn, ,. transrn i ::-são ela. Jorc;a .mot.ri7., em ;eral 0 f. r: 
cl~~ci~~~ . 

c l. a l:.on~truq:.ão. n~eon.sLrucr;ãu,- C.:IJUse;:vaçü.o, reparat;.ã<;~, 
mutlíficar;flo ou demolivii(, de prcdio;; c cdificios. estradas de 
fen·o, tram""':Jn, podo~. doc·as, cãc:s, embarcadom·o,., ca.naes, 
i~tali_a4,~ÕI'.s lJar:J. navP.r;-c.r:i'ln int-erior. •!stradas, tuneis, :pautes, 
in~tal!açiies tele;;J·apllif:as ,. t.el~tJllouíea~. instail:wões clect:ri

{:ar;, usinas de ga.z, ·d iStJ ·ihuil;íio d'ag1.w. ou outros t.rahalhos de 
· const.ruccão, bem como o;,; de prcpuro ~~ fundaçiio preecdentes 
aDs truba1hos a~.:ima enumerados; 

d) o Ll'ansporf.e de pessoas ou o:lc rr.erca,•jorias por estrada, 
de fenr) ou por clt:,'1.ra, por via maritima: ou fluvial, 
indusívt: a guarda. ·d:J•s mertmdorias nas clocas, cáes, desem
barcadctn·os e t:ntn~poslo.~. com excepcão do carreto á mão. 
Elm cada paiz ::\ autoridade ~ompctente determinará a linh"l. 
divisaria. entre a ·i,ndusfrin 1.lr: um lado; c o coromercio e a 
a[I'ic-ulturo, de otttro . 

. E' prohibido empt·e~ar durante a Hf_lit{'. qs menores de :lS 
annos nos cst.a.be.lccimento:> indnstriaes, publicas <lU priva
dos ou Pnt suas dapenden..cias, com c::x:crJpcão daquelles em .quG · 
~ãtl somenLe ·~mpregaàos os me.mbeos de uma familia, salvo 
IIO.':i easos adiante previstos·. 

A prohibir_:.ão do· traballl o twcLurnu não se a.pplicará ao:'! 
ntE'noreti Lle mu.is c](~ Hi annos empregados nas industrias 
adiante nnurncradas, em trabalfios que, -por sua. proprii!. na
tw·cza devem noc,~::csariurnent.c ser eontinnado~, dia e noite: 

o) usinas de ferro ,, a~<u; ttallallws em que se faz e~
prego •lus fornos Llc reverbero ou de regeneração ou galVam-
7.ação de cll~pas c fios de ferro (excepto ns officínns de des~ 
oxidaoão); 

b) fabricas de vjdro; 
c) fabrica de papel; 
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d) fabrica de assucar bruto; 
c) reducção do rninerio de ouro. 

Artigo 3• 

Para os íins da JWC'Sl'nic Convenr:üo o termo .: noite:- si
gnifica um pei'iodo de 1·1 l:•)rus cOilS1!<:u l.ivas, pr.lo Tnt!llf)~, 
cOml)rchencicndo o inten·al! o decoeritlo entre ·1(} horas u;J 
noite .e 5 horas da manhã. 

Xn.s minas de carvão r. .-1.1 l ignilo lll:l:l derogn~:f!o podcr·:í 
ser I>revista, quan to ::~a pc!·ioõo de clesca·n ~0 visado no par-.a
gr·apho prcr.càenlc. qu::,ndo u intcrvn!lo 1.:utr-e 1;s dous perío
dos de trabalho compoi'tar, ürdinariamcnl e, Hi !J.oi·n~. tna.~ 
UI.Jnca quando e:ste inl~rv:11lo c;ompMtar r!H~r.0;; :ln 13 hora,;. 

Se a lcgis!ac_:üo do p;iix J•t·r•hibir o l rahalllo no:: lw·:!0 a 
todO O pessoal de T,adariu, poder-se-{! ,;uhstiluit• ll Cf<ó':l. ÍH
dustrie. o pcri!)do ccm;wf!henLlitio entre tl horns da noil:! e 
4 horas da manha, pelo p(!rio'!o (.].; 1 O ltOt':>.s dn noile ús [) hu
ras da. manhã. 

Nos p<l.izes tropic<H~s onde o t--abalho ,·! su.;pcn~o duntntc 
um certo 11eriodo, no meio do dia. 0 11rriodo tll) cll',;cnnso no
cturno -poderá '"er inferior tl H 1wra~. comtanto qu~ um •Jcs
canso compema.der seja concedidu dut':lnle o dia. 

As disposicõs dos a:rf.s. 2• e 3u não se applicarão ao tra
balho nocturno dos menores, entre 1 G e 18 :mnos, quando um 
caso de força maior, que não podia ser previsto ou impedido 
(! que não apresente caracter -periodico, põe obstacu!o ao fun
ccionamento normal dum estabeleciment-O industrial. 

Arligo 5• 

No que comerne :í' applicação da presenle Convenção a<> 
Japão, ·até 1 de julho de 192.5, o art. 2• não se applicar~i senão 
aos menorés de 15 annos e a parlit' da data acima mencionaoa, 
o ·mesmo art. 2• não se applicará senão ·aos menores de 16 
aunos. 

Al'~i:;o 6° 

No que conr.erne ú applicacão da prescnlc Convenção :í 
India, o termo .:eslabelccimcntcs industriar.s» enmprrh~ndnrá 
sómente as «fabricas~, definidas como taes na «Lni d:1s fa
bricas ·da India~ (lndian fa.ctory oC't) c o art. 2• nflO se :lf\
plícará aos menores do sexo mllsculino de mais (!c quatorze 
annps. · 

c.- Vol. xn. 40 
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.Art. 7• 

Em círcumstanc)as particularmente graves e quando o 
interesse publico o e..1:igir, a prohibição do trabalho nocturno 

. poderá ser suspens:~ por uma decisão da autoridade publica 
!'JUanto aos menores, de 16 a 18 annos. 

Artigo 8" 

As ratíficaçõee of.fliciaes <la presente Conv!en:ç~d, na!'! 
c.ondições previstas na Parte Xlll do Tratado de Versalhes, de 
28 de junho de 1919, e do Tratado de Saint-Garmain, de -i9 
de setembro àe 1919, serão communicadas ao Secretarí9 Geral 
da Liga das Nacões e por elle registradas. 

:Artigo 9" 

Qualquer Membro que ratificar a presente ·Convenção, 
ficará obrigado a applical-a .áquellas de suas colonias ou pos
ses~ões- ou áquelles de seus protectorados que não tenham 
governo autonomo, mediante as seguintes reservas: 

a~ que as disPQsicões da Convenção não se tornem inaP-
plicavels pelas condiçõt:s locaes: · · 

b ) que as modificações quê se fizerem .necessarias para 
adaptar . a Conveilcão âs condições locaes, possam ser nella 
introduzidas. 

·Cada Membro deverá notificar ao Departamento Inter
nacional .do Trabalho sua decisão, no que diz respeito a cada 
urna de suas . colonias ou . possessões ou a eada um de seus 
protectorado~. que não t.enbam governo aut.tJnomo. 

Artigo 10• 

··. Logo que as ratificações de dous Membros da Organizacão . 
Internacional tiverem sido re!,~st.radas no Secretariado, o Se

. cretario Geral d!l Liga das Nacões notificará · esse facto a 
t odos os Membros da Orga.niza~ão Internacional do . Trabalho. 

Artigo fi• 

A pre;,ente Convenção entrarã em vigor na data em que 
essa notífica~ão tiver sido effecf,uada pelo Secretario Geral 
da Liga das Nações ; ella não obrigará senão os Membros que 
tlVerem feito registrar sua. ratificação no Secretariado. Dahi 
em deante, a. presente Convenção entrará ern vigor, em re
lação a qualquer outro Membro, na data em que a ratificação 
desse ~{emb~o tiver sido regis~rada )lO §e~retariado •. . . . -' 
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Artigo· 12• 

Todo Membro que ratificar a presente Convenção ficará 
obrigado a applicar suas disposícões, o mais tardar, em 1.• de 
julho de 1922 e a tomar as medidas que se fizerem necessarias 
para a effectivação das mesmas medidas. 

Artigo 13" 

Todo Membro que tiver ratificado a presente Convencão, 
poderá denunciai-a no fim à e um periodo de 10 annos, depois da 
úala da entrada em vigor da Convenção, por um acto commu
mcado ao Secretario Geral da Liga das Nações e por elle re
gistrado. A denuncia só te:·ú effeito um anno depois de havei' 
sido registrada no Secretariado. 

O Conselho de L&..dministração do \Departamento Interna
cional do !Trabalho deverá, ao menos uma vez em cada dez 
annos, apresentar á Con~erencia Geral um reiatorio sobre a 
applieação da presenLG Convenção e decidirá. se se deve ins
crever na: ordem do dia da Conferencia a questão da revisão 
c·u modificacão da mesma Conven<jão . 

.Á.I'Ugn J 5 • 

Os textos francez e ingler. da presente Convencão serão 
ambo~ authenticos. 

INDICAÇÃO 

Indico que as Commissões de Diplomacia e Tratados e Es
pecial de Legislação Social, tomando conhecimento dos projectos 
de reeommendacão, adeante reproduzidos, adoptadoF pela Con
ferencia ITnternacional do Trabalho, reunida em Wasrtington, 
de 29 de outubro a 29 de novembro de 1919, na qual tomou parte 
o Brazil. na qualidade de membro da Organização .Internacional 
do Trabalho; examinem, pura os fins do art. 405 de Tratad() 
de Versalhes, as providencias alli propo~tas, com o elevado 
-objcctivo ele protl'c~·ão c e'<-l'Unf ia dos t1·aballladorc~. 

Sala das sessões, 6 de dezembro de i920. -Andrade Be
.:m·ra. 

Recommend:~ção sobre o desemprego 

I 

A Conferencia Geral reoommenda. que cada Memllro dn 
Organizacão Internacional do Trabalho tome med1das para 
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impedir a criação de agencias de collocacão remuneradas ou 
de emprezas commercíaes de co11ocação. 

- No que concerne ás agencias já existentes, a Conferencia 
reeommenda que o seu funccionamento seja subordinado a 
Jicenc,as concedidas pelo Governo e que se tomem medidas, 

afim de supprimil-as, logo que for possível. 

Ir 

A Conferencia Gerat reeommenda aos Membros <la Or
ganizacão Internacional do Trabalho que o Ncrutamento ool
lecLivo de trabalhadores em um paíz para o fim de empre
gai-os noutro, não possa ter lagar senão depois ·de entendi
mento entre os paizes interessados c depois de !'llnsulta. aos 
patrões e aos operarios pertencente!.'~, em cada :;>aiz, às in
dustrías interessadas. 

m 
A Conferencia Geral recommenda que cadu Membro da 

Organização Internacional do Trabalho organize um systema 
effectivo de seguro contra a falta de trabalho, quer por meio 
de uma institui.cão official; quer concedendo sub"vencões ás 
associações cujos estatutos prevêem, em favor de seus mem
bros, o pagamento d-e indemni:tação por falta do trabalho •. 

IV 

A Conferencia l::r!!ral recommenda que cada Membro d& 
Organização Internacional do Trabalho coordene. a exec~ão 
dos trabalhos emprehendiàos por conta da autoridade pubhca 
e reserve, tanto quanto possível, esses trabalhos [Iara os pe
riodos de desempreso e para as regiões particularmente aft'~ 
ctadas por esse phenomeno. 

Jtecomm&ndação concernente á reciprocidade de tratamento dos 
trabalhadores estrangeiros 

A Conferencia Geral recommenda que cada Membro da 
Organização Internacional do Trabalho assegure, sob con
dioio de reciprocidade e em termos a serem assentados de 
commum ·accOrd'O entre os pa.izes interessados, aos trabalha

dores estrangeiros oocupa.dos em seus territorios e ás suas 
familias, -o beneiício das leis e reS'l.llamentos de prot~eção 
oper-aria, assim como o exercício do direito de assoo15Cio 
reconhecid-o a. seus l)roprios trabalhadores. 
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Becommendação concernente a criação de um serviço publico 
de ltygiene 

A .Conferencia Geral recommenda que cada Membro da 
Organiza-C!ão Internacional <lo Trabalho estabeleça, logo que 

'fôr ·possivel, se já o não tiver feito, não sómente um sys
tema assecuratorío de efficaz inspeccão nas faln'1cas e offi
cinas, mas, altim disso, um s~rviço publico, especialmente en
carregado de salvaguard.ar a saude dos operarios e que se 
manterá em rela<.)ào com o Departamento Inte!'Ílacional co 
'l'rabalho. 

RecoJillllendação concernente á protecção das mulhe~es e dos 
menores contra o saturnismo 

A Conf-erencia Get'a.J. recommen..:a aos membros da Orga
nização Internacional do Trabalho que, em N~.Zão <los pet'igiJli 
que apr-esentam para as mulheres, sob o ponto de vista. aa 
maternidade, certas opez.-açóes indU;stríaes e oom o fim de 
permittir- o desenvolvimeni9 physieo dos menores, o empr~ 
de mulher-es e de menores <le 18 annos seja prollibido no~; 
seguintes trebalhos: 

a} no trabalho de fornos, onde se opera a 'l.'edUcção ae 
minerios de zinco e chumbo; 

b) na manipulação, tratamento o.u redueção de cinzas 
que conteem chumbo ~ no desprateamento do chumbo; 

· c) na fusão, em laorga escala., de chumbo ou zinco ; 
. d) na fabricaçãC> de solda ou liga que contenha mais <1e 

élez por c~nto. de chumbo; 
e) na :fabricação do Ii.thargirio, oxydo de chumbo, zar

cão, alvaiade ou do suli'ato, chromato ou silicat.e de chumbo; 
í) nas operações de mistura e de lubriftca~;ão, ou con

enrto de a.ooumula.àores electricos; 
g) na limpesa. das officinas onde são effectuados os tra

balhos acima enumerados. 
A C~nferencia recommenda além <!isso que o emprego 

das mulheres e menores de 18 annos, em trabalhos onde se 
empregam saes de chumbo, s_ó seJa: autorizado sob a condição 
de se tomarem as seguintes m·edldas = 

a) ventilação localizada, de modo ~ dissipar, desde sua 
formação, a. poeira c vapl)res: 

b) limpesa dos o.pparelhos o officinas; 
c) aviso á autoridade pub'Hcn ·de todos os casos de satur

nismo, ~. pa.gamento de indemnização ns pessoas inl.oxieadn~; 
d) exame mcdic() periodieo das pessoas l'mpregadns nos 

trabalhos acima enumerndos; 
e) installações em eondicões satisfator ias, dos vestlaTios. 

lavatorios e refeitorlos e fornecimento de P.specio.l vestim'enta 
de proteccã.o; 
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f) interdic.ção de entrada de alimentos e bebidas nas 
officinas. 

A Conferencia recommenda, por outrl) lado, que nas in
õustrias onde é possível substituir os saes soluveis oe 
chumbo por substancias não toxicas, o emprego de ditos 
saês seja objecto da mais severa regulamentaoão. 

Para. os effeitos. <ia presente recommendação, um sa·I de 
chumbo será considerado soluvel se contiver mais de cinco 
por cento de seu pezo em chumbo metalico soluvel, em um.1 
solucão de acido chloridri-co, a 0,25% de acido. 

Recommendação c'!ncernente á prevenção do car~unculo 

A Conferencia Geral reeommenda aos membros da Orga
n ização Internacional do Trabalho a adopção de medidas ca
pazes de ass~n-urar, quer nos paizes de origem, quer, nos ca
sos em que isso for impossível, no porto· de desembarque, a 
desinfecção das lãs suspeitas de conter esporos · de carbun
culo. 

Recomm&ndação concernente á ~plicação da Convenção in
ternacional adoptada em Berna, em 19()6, sobre a :prohi
bição do emprego do :phosphoro branco ila industria dos 
phosphoros. 

A Ccnfe'I'encia Geral recommenda que cada membro da 
Organizacão Interqaoional do Trabalho a.dhira, se já o não 
lJOuver feito, {L f.onvenção Internacional, adoptada em Berna. 
em 1905, sobre a prohibir;ão do emprego do phosphoro branca 
na induslria dos phosphoros. - • 

O Sn. PRESII>E!>."TE - O proj ecto 11. Gú3, üc 1920, passa á 
3" õ íscus.sãa. · 

Aclla .. se sobre a mesa o scguinf.e 

REQUERIMENTO DE unnF.NCl.\ 

N .• 7 
REQUP.RIMf:.o"'TO 

Requeiro urg-l'mir~ pa1·n. n imtnl'dinla rliscuRsão c votacão 
do projccto n . .18-1 A, <I~ i!l:?O. 

Snla <l{\~ Commi~sÕI'S. 20 de d·ezrmbro de 1020. - CcCso 
Ba11ma. 

Approvado . 
.-\ppJ•ovndos l'n1 3' 1]i:'31:ussilo dun~ '21n~ndrts dos Sr~. :Toão 

:FJ~·::io c ;\lnl'in Hel'lnr~ rum st•t•••m d~~lacatlu$ c eonstllmrc.m 
pl'oj l:'do em separado. 
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:Approvado em 3" discussão c enviado ~í sanccão o seguinte 

PROJE"CTa 

N. 1.8'! B - '1920 

Manda reverter á actividadc os o[jü:iaes amnistiados pela lei 
11. 3W, da .f985, etc.; tendo J.lill'ccer das Commissões de ],fa
rinha e Guerra e de Finanças, mandando âestacar as emen-
das em a~ discussão ' 

(Do Senado) 

Parecer da Commissão de Marinha e Guerra 

A' Commissã~ de Marinha e Guerra foi presente o pro
jecto n. qS4 A, do S.enado. em 3• discus:;ão, app~nsado de duas 
emendas. a elle offerecidas pelos Srs. Deputados João Elysio 
e Mario Hermes. . · 

Uma dessas ·eme.ndas, a de autoria jo honrado represen
tante -do Estado de Pernambuco. estendeDdo o beneficio propo.sto 
no projecto a todos que se demittiram no periodo da revolta 
de 1894, antes da citada lei n. 310, de 1895, e a outra, da lavra 
do illustre representante da Bahia, concedendo a iodos os of
ficiaes do Exercito e da Armadn os beneficios da amnistia de 
accôrdo com a lei n. 3.809, de 15 do outubro de 1919. 

A Commissã() de !\farinha c Guerra. estudando convenien
temente as medidas constantes das duas emendas supra, como 
tambem a natureza de ambas, opina porqu~ constítuam as 
duas emendas alludidas, um projecto especial, sendo que a. 
redacção da. de n. 1, assig-nada pelo Sr. Deputado João Elysio, 
deve ser -redigida na conformdiade suggerida pelo seu auctor. 
Quanto á esgunda emenda a Commissão acons'!lha seja ella 
mantida integralmente tal qual a formulou o seu apresentante. 

Assim, pois, depois de deliberar sobre o assumpto \'er
sa.do nas dua-s emendas, a Commissão de Marinha. ·e Guerra, 
resolve sejam as duas emendas destacadas do- l)ro.iecto em 
questão e <Jonstituam proj e c to especial, observados os termos 
regiment.aes. · 

Sala das Commissõc~, de dezembro de 19~0. -Antonio 
Nogtteira.-Snlles Filho, Relator.- .Mario Re?'mcs.- Ozorio 
de Paiva.- Lyra Castro. - Severiano Marqges. - Armando, 
Burlamaqui. - Joaquim. Lui;;; Ozat·io. 

Parec~1· da Cornmissão de Fínant:ns 

Ao .pro.iecto n. :,st A, dt1 Senadn. em 3" discussão na. Ca.
mara· dos Dr.P.tltar!os, Ds illutres .Depufarl()s_'Jolit1 Ely~JO c 
Mario Hermc;;, offerccera.~m duas emendas, uma _m~ndando 
estender a medida ào projccto a todos que se dcmtU1ram no 
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período -da r evolucão de •18~H. antes da cítacla lei n. 3iO, 
de 1895-, outra estendendo a todos ·os officiaes do Exercito 
11 da Armada, os beneficios da amnistia de accôr.do com a 
lei n . 3.809, de 25 de outubro de ·-19119. 

A Commissão de Financas, tendo em v.ista o parecer da 
Commissão de Mar inha e Guerra, bem como a rnater ia. d<UJ 
em-endas. é ct.e parecer que ('ada uma dellas 'oons.titua U:m 
:pro.iecto especial, sendo a . de n. f redigida de conformidade 
com o suggerido pelo iHustre .Deputa.do Jo~o Elysio e a se
gunda mantida tal' qual .es<f.á formufada pelo illustre Deputado 
'i\farío Hermes. . . 

Nesta:s condições a Commissão opina para .que sejam 
destacadas do projecto n . 4B4 ·A, do Senado, para constitui
rem pro,iecto especial de conformidade com o -parecer da 
·Gommi-ssão 'de :'darinha e Guerra. 

Sala das ·Gommissões, 29 de de21eombro de i919. ~ CarZos 
d~ Campos, Presidente. - Celso Baynta, Relawr. - Ivam 
Cunka. - Cincinato Bra;,a. - Ramú·o Bra(Ja. -- Oscar 
Soa1·cs . - Sampaio Corrêa. - Octavio Rocha,. oom restri
cç{)es por ser contrario á .amnistia. -L. Corrêa de B1-itto. 
- Carlos Maxim.i/.iano. 

EMEND.-\S AO PROJECTO N. 484 A, DE 1920, ÁS QUAES SE .RE
FEREM OS P.'1?.ECERES 

· N •. ·1 
. \' 

Onde -convier, accreseente-se: «e aquelles .que se demit
tiram no pcriodo da revolta de 189~, antes da citada lei nu
mero 3 10, de 1885. 

Sala das sessões, .28 de dezembro de •1920 . - João Elysio. 

N c . ' 

Art. 1.;0 De accôrdo c.om a lei n. 3.809, d e 15 de outu ... 
bro de '1919, sejam transferidos para o quadr-o !F, a que ~e 
r efere a lei n. 3. 413, de H de outubro de 1917, todas -os 
officiaes do E~ercito attingidos pelo art. 2•, da lei n. 533, 
de 7 de dezembro -de 1898, com a mesm a." data em que essas 
transferencias foram feitta.s na: Marinha . 

Art. 2.0 Os officiaes beneficiad-os com a execução d~ .p~e
sentc lei não tet•ão díreit.o a quaesquer vantagens pecunwrzas 
anteriores á data de sua execução . 

J1lsti[icaç5.o 

A emen da Q.UC "Vimos de apresentar, não crêa uma me
dida nova: ao contrario, man-da a.pen.as .c umprir integral
mente as · leis nella r eferidas. de accürdo com o~ t~rmos 
claros e precisos l!o paecccr ·elaborado pela Commissao de 
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Marinha e Guerra ·da Caman dos Depulaclos ao .ju:;tificar o 
pro,jecto n. 3GB, tin 10·18. crue deu Jogar á. lei n. 3.089•, de 
1919. O Congresso Xaciona\ ao votar as leis que se prenMm 
á .ereação do quadro F no E:ceroí to c na Marinha, teve em 
vísta, como facilmente se deprehende do historico das m~
mas, fazer ce~sar rcsentimentos então existentes entro offi
cíaes dessa., corporaçõe~> que ~o envolveram na revolta 
de 1893 e nos movimentos subsequentes das Escolas .Milita-

' res, resalvando, comt.udo, os direitos dos que se mantiveram 
a:o lado do Governo, nessa revolta e nesses movimentos. 

Na :\iarinha, onde os orficiaes contemplados por taes 
leis, são apenas os que tomaram parte :naquella revolta. a. 
lei n. 3. 4-13, de 19'li, teve .plena execução na mesma data. 
em que foi sanccionada. 

No Exercito, entretanto, onde além de officiaes que to
maram parte nessa mesma revolta, e:tistem mais os que . se 
envolveram no~ movimentos cas E scolas 1\'I:ilit.ares que foram 
amnistiados pelo art.. 2° <la h~i n . 533, de 18~. apenas fo
·rarn transferidos para o ·Citadn .. quadro tF, os que tomaram 
parte na mencionada revolt-a.. Cr(!OU-se assim u rna restriccão 
odiosa que as l'eferidas leis absolutamente não comp-ortam. 

E c.om i;;s1Jre5ult~ dE> uma má interpre.tacão-do Governo 
dada á essas leis.. cumpre ao Congresso que, num gesto de 
bôa politiea, as votou de pl~na. eonsciencia, esclarecer o seu 
objectívo de maneira a não :poder ser detu:r.pado por inter -· 
pretação menos -exacta. : 

Sala das :wss5e.s. rle7;cmhro ~~~ Hl20. - Mm•io He~·mes •; 

PRO.lnCTO N . o}S4 -.1920 

(Do Senado) 

tO Congres~o l\'acional decreta: 
Art. ·u ·Revertem á act!vidade militat• os ofticiaes am

nistiados pela lei n. 310, de 1895, que se dEjffi!ittiram do 
servic;o durante o periodo dos d<'.Js annos estabelecido eomo 
restricção ni § L .. dessa lei, fieando-lhes e:ttensivo os dispo
sitivos da lei n. 3 o '178, de :M de outubro de 1916, para o 
fim de oocuparcm no Q F, pr>r el!a crea~o, o posto gue ~bcs 
competir como si houvessem perma.nec1dO no o ser:-nço, sem 
dire ito. entretanto. a qualquer vanta-gem p r.cumarHt corrc~
pondert{.e ao período <la da:la de exonera<;ão até a da re-
versão. · 

Art. z.• Revogam-src> as disposições em conrt.ario. 

Senado Federal R de outubro de HnO. - Antonic F1'an
i:isca drJ A:;ercclo , \'ice-Pre.sidenl~. - Manoel Gufmarác~. i" 
Secretario. - Pedro da Cunha Ped1·osa, e• Se-r.r~>tar1o. 
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' ... 

O Sr. Presidente- O projecto n. 4.84 B, vae á sanc~ão. 
Passa-se ás votações constantes da ordem do dia. 
Votação do proj'ecto n. ~73 A, de i 920, ~Creando o titulo 

de vr:ofe~sor adjunto 4Ds~ Institutos de J-nsino Superior; com 
substitutivo da Commzssao de lnstrucçao (r.om emenda) (2A 
discussão) . 

Approvado o substitutivo da Com.missão de lnstru-ac-ão. 
·· .... 

o Sr. Armando Burlamaqui (peta ordem) requer a retirada 
de sua emenda. _ 

O Sr. Presidente - Defiro o requerimento. 

O Sr. Azevedo Sod.ré (pela ordem) requer 'e obtém dis
pensa de interstício para o projecio n. 273 A, de 19-.20 figurar 
na ordem do dia da sessão segbinte. 

Votação do' projec.to n. 678 A, concedendo franquias l)Ostal, 
telegraphica e telephonica, nas 1in1has officíaes. aos membros 
(las Mesas. das duas Casn.s do Congresso, ~residentes de Com
missões e ~reetores de suas respectivas Secretarias: (com 
pare~r favoravel da Commissão de. F'inanças e substitutivp 
da de Poiicúr) (S• discussão.). 

Approvado em ga discussão o substitutivo da Commissão 
'de Polícia, que é envià'do á Commissão d~ Redacção. 

Votação à{) projecto n. !f56 A, mandan-do vig-orar o credito 
aberto pelo decreto n. 12. GH. de 1919 (com parecer {avorf!vel 
·da Commissão de Finanças); (3" discussão). 

Approvado e env-iado á Commissão de Redacção. 
·O Sr. Ribeiro Jn·nsueira · (1)e~a ordem) requer e obtém dis

pensa· de impressão da redacção final do projecto n. 456 J3., de 
i920. afim de ser imm'edíai11mente discutida e votada. 

E' lida e, sem observações, ap-provada a seguinte 

J\EDAOÇÁO 

N. ~55 - 19'20 
Reáacção final do proÚcto ?'l·. ql)G. A, de l920, da Camara dos 

Deputados, que manda ?Jiaorar o credito aberto pelo de
creto n. -13 . 641 , de 1 919 . 

O 'Congresso Nacional resolve= 
Artigo uniccr. Continúa em vigor o credito aberto pelo 

dec!'eto .n.' 13.641, de H de junho de 1919; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala <ias Commissões. 30 tiP. dezembro de 1920. - Prado 
Lopes. - Jos~ A~ves. --1 Ratt~ Sá. 
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SESSXO E:?>! 30 DE OEZE)!BRO DE 1920 

O Sr. Presidente -:-- O projecto vae ao Senado. 
_ Voütatão ~o proj e~: lo n. 1-92 A, 11rovidenciando soore a li

gaçao das lmh~s. fciTIXls c t:elcgTaphicas do B rasil com o 
Parag.uay e a BolivJa; (co m su.b.~tit11lil:o ela Contmissão ele Obras 
PttbUcas e 11arecc1· da de Fúlal!l'a.~ {at•or·m:d ao sttbst-itutivo) • 
(3• discussão ) . · ' 

Appl'O\'ndo o 5:u-hslituliYo da Commissão de Obras Pu
blicas, que é en villdo ü Commí~süo de ncdaccito. 

O Sr. Annibal de Toledo (11cút oJ•ilc-m.) requr.r e obtém dis
pensa de impressão <la redact:ilo final do pro.i eclo n. f92 B, 
de 1920, afim de s·er· immediatnme-ntc disc-utida e votada. 

E lida '\ sem ohscl'\·a.ções, approvada a soguinte · 

RED.~{:ÇÃO 

~ 192 B ·- 1920 

Redacçü.o {iJlfll do 2Jrojr.cto n. 1!1~ B, de 1920, fJitc JJI'oviclenci(l 
sobre a ·tiaação das linhas f r:: trea.s e telr:rJ1'aplâca.s do Braút 
com o Paraauay e a Bol-ivia; com :mbstiwtivo da Com
-rnissiio de Ob1·a.~ Publicas e oan:ce1• da de F'inanr:as {avo-
raveis ao su bstituliL·o. · • 

(3• discus<;ão) 

O Congresso Nacional resolve: 

ht. 1;° Fica o Poder Executivo autorizado: 
a) A promover como julgar mais conveniente a ligação 

das lnhas ferreas c telegraphicas do Brasil com as do Páragtiay 
e l3olivia, bem como melhoramentos {!e que necessitam os rios 
Paraguay, S. Lourenço e Cuyabá., para. facilidade de sua na~ 
vegacão; _ · 

b) A realizar os convenios internacionaes que forem ne~ 
cessarias para essa obra de ap.proxirnação sul-americana; 

. o) A adaptar em relação á Estrada de Ferro Noroeste da 
Brasil as _proYidencias e o rcgimcn que julgar mais a~ertadoo, 
afim de dar a e . .,sa "ia fcrx·ca a efficiencia de que merecer não 
só como linha estrategica, mas ta:m.bom como linha economica 
<lestinada a carrr.rar · '(lar a o porto de Sanl.os a. impor
tação e exportação de ·!11atto Grosso, Parasuay e Bolivia 
Oriental. 

Art. 2.• As d~pezas respectiva5 serão custeadas por meio 
de operações de credito t·ealizadas directamente pelo Governo 
no paíz ou no estrangeiro. · 

Art. 3.0 R.evogam7sc as disposições em contrario. 
Snla das Com.Hllssões. =~o de dezembro de i!J20. ""ê Jos~ 

.. !~vas Prado LOJJes. - lia1tl Sá. 
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O Sr. President1! - !O proj ecto vae ao Senado. 
Votação do projecto n. 695. A, provdenciancio sobre e 

modo de paga.m:ento das consignações dos funccionaria.s pu
blicos (com emenda da Coinmissão· de Finanças) (3• dis-
.cussão) ; . · • 

Approvada a seguinte 

:&'\lENDA DA COM:MISSÃO DE FINA.l'llÇAS 

Em· vez de - aoorescida do juro legal de 6 o/o - diga
se - accrescida dos juros contractuaes. 

A.pprovado em 3" discussão o projecto n. 695 A, de 1920, 
que é -enviado á Commissão de redaccão. : · · 

D Sr. Paulo de Frontin (Pela ordem) .:- requer e obtem 
dispensa de impressão da redaccão final do projecto nu
~ero 695 B, de 1920, afim <lc ser immediatamente discutida 
e votada. 

E' lida e sem obse.rvaçã.o, approvada a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 695 B - i 920 
Redacção final ao projecto n. 695 A, de 1920, que providencia 

,çobre o modo de pagamento das consignações dos tunc
ciona,·ios publicas. 

O Congresso Nacional resolve : 
A".rtigo unico. A partir de 1 de janeiro de 1921 as con

signações feitas para pagamenlo das dividas contra.hidas ,até 
31 de dezembro do corrente, pelos funccionarios t~ublicos civis 
e militares e pelos diaristas da União, e bem assim pelos 
funceionarios e diaristas da .Prefeitura· -do Districto Feooral, 
em estabelecimentos bancarios, associações de classe ou outras 
e tambem com particulares, serão deduzidas das folhas mensaes, 
metade nas datas constantes das mesmas consignações e a outra 
rnêtade, accrescida. do-s juros contractua:ea, nos prazos de um 
.anno a contar das referidas datas; revogadas as dispo.siç5es 
em contrario. 

Sala da.s sessões, 30 de dezembro de 1920. - Prado Lopes. 
- C((l'los Garci~. - Raul Sá. 

O Sr. Presidente - O proj-ecto vae ser enviado ao Senado. 
Yotacão do projecto n. 634 A, abrindo o credito especial 

de 4:065$400, para pagamento a G'uilherme Pereira de àies
quita, Oscar .Jorge Pereira e l\liguel Souto :àfa.riath; tendo pa
recerés das Commissões de -'Policia e de Financas, favoraeis 
á emenda que abre credito para pagamento de gratificaçÕes 
addicionaes a funecionarios da Sef:.retaria -da Camara (emen-
das da a· discussão). ' . 
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~\plJl·ovada a seguinte 

Accrescente-se: 

Fica o Presià•)ntc da Rcrmblicn. autorizado a alwir. pot• 
intcrmeclio do · mesmo Ministerio da Justica c l\'egocios -ln
teriorcs um credito espet:ial de 850$750, destinado aos pn~;a
mentos de gratil'ieacões adllicionaes a que teem direito c dt~i
xaram -de receber os seguintes funccionarios da Secretaria da 
Camara dos Deputaclos; - redactot de debates José llln1·ia. 
Goulart de Andrada, dr 2(i d e abril a 15 de agosto de l !J l .1. 
( 15 'Yo I , 300$; cont.inuo ~:ieel'o Gabriel da Arindndl•, ti c 11 a 
31 ·{!e ~ezembro de 19.:19 (diíferença de 5 o/o. por te1· pn"~at!u 
a receber 2 5 '1o desde aquella. data), :17$2!5-0; servente :\lnll'u 
E\·an;;elino Xogucíra, de 12 ele setembro a 31 de delc!llbt•o du 
1919 (20 'fo sobre seus v encimentos), 2H3$; lachyJ;i·npho 
Dr. Salomão de Vasconcellos, "2.09$; e Dr . Amaro tlc Albuquer
Que, 1048500,. referentes ao periodo de 13 a 31 di! de~cmhro 
de 1919; e um credito supple-rnentar de 8: 7!20$, tantbmn parn 
pagamentos de grat ificações addicionaes a que tecm uircito os 
seguintes funccionarios da dit-a Secretaria ; - ao rcdadot· de 
debates Raphael Pinheiro, por ter completado dez anno:; du 
serviço (115 o/o sobre seus Véncimentos), -1 :800$ ; ao continuo 
Cicero Gabriel da Trindade, QUe passou a receber 2;; %. di f
fcrença (20 o/a sobre seus Yencirnenlos), 720$; ao tach:r<wnpho 
Dr. Salomão de Vasconcellos, 3 :960$; e ao t.achygrnpho 
Dr. l\maro de Albuquerque, 1 :980$, relativos ambos C!:!Lcs 
ultimos ao anno de 1920. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1920. - Ve1·i~·símo 
de Mello. 

Approvado o seguinte 

REQUERE\iEXTO 

Requeremo=1 seja destaca-da do Proje~to li3-~ - t 0:!0 u 
respectiva emenda, uma vez approvada, af1m de receber sul\ 
redact;~ão em separado . 

Sala das sessões, 26 de dezembro de 1920. - ,Ua!tu Mct
chado. 

i:\rppr.Óvado em 3ó discussão e enviado á Commil!siio du 
Redacção o seguinte 

PR0.JECT.() 

N. 634 - i920 

O Congresso Nacional decret~: 
Art. i.• Fica o Poder Exe-cutivo autorizado a nbrir, polo 

1\Hnisterio da Guerra, o. credito espeeial . de. 4 :065$-iOO para. 
pa::;ament.o da importanc1a, _a que teem dn'eJ.to. de differonca 
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de vencimentos entre os postos de 2" e i 0 tenentes, não abo
nada -em 191.9, aos primeiros tenentes da z· linha Gui1herme 
Pereira de Mesquita, Oscar Jorge Pereira Cabral e Miguel 
Souto Mariath, os dous :Primeiros ajudantes de ordens do chefe 
do Departamento da mesma linha e o ultimo auxiliar do re-
ferido Depar.tamento. . 

Art. · 2.• Revogam-se as disposições emcontrario, 

O Sr. Octacilio de Albuquerque - (Pela ordem) r~quer 
e obtem dispensa de imJ)ressão da redacção final -do projecto 
n. 707 A, de 1~20, afim de ser immediatamente àiscutida e vo
tada. 

E' lida e; sem observacões, approvada a seguinte 

REDACÇÁO 

N. 707 A- f9!20 

R.edacção final do pro {ecto n. 707, de 1920, que ab1•e o credito 
de 90:000$, s_upplementar á ve1·ba 23" do orçamento vi
gente do Ministe1·io da Fazenda. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. :1..• Fica o Governo autorizado a abrir um Ct'edito 

supplementar de ,g() :000$, á verba 23• do Orçamento do .Mi
nisterío da Fazenda, para attender a despezas que tem de ser 
effectuadas até ao en~errarnento do exercicio corrente. 

Art. 2.• Revogam-se as· disposições em contrario. 
Sala ·das Commissões, 30 de dezembro de 1920. José 

Alves. - Raul Sá. - Carlos Garcia. 

O Sr. Presidente - O proj ecto vae ao Senado. 
Votação do projecto h. 708, de 1920, abrindo o credito 

:de 4.803:645$062, para pagamento de encargos assumidos 
par;a installação de fabricas de sóda caustica; com cotos em 
separado dos Srs. Octavio Rocha e Josino de Araujo (2• Ju;
cu::são). 

Aprovado o art. i> do projecto n. 708, de 1920. 

O Sr. Octavio Rocha (pela ordem) requer a verificação da 
~·otaç.ê.o. · · 

Procedendo-se á verificacão da votação, reconhecf:-se te
rem votadp a favor ::etc Srf'. Deputados e contra 52; to
tal, 59. 

O Sr. Presidente - Não h a numero. Deixo de mandar 
J'Oceder ~ ~ hamada p01~ ;;er -visrYel a falta de numero~ · 

•. ' 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2910612015 11: 13 • Página 155 de ?21 

' SESSÃO EM 30 DE DEZEl\:IDRO DE 1920 ~ , 639 

Passa-se ás mat~rias em discussão. 
mero 775 .A, de Hi2lt,' do Senarlo , mandando contar tempo clt; 
servi~o a t:iah·a,lor Il.isso, gazista da Central do Brasil; com 
parener favonwel da Commissão de Constituição e Justiça, fi-
cando adiada · a vLJ!.acção . · 

.Encerrado em 2" discussão o artigo unico do projecto zm
ll!ero n. 776 A, de 1920, regulando as :promo,.ões de Fazenda. 
fwandp adiada a votaç-ão. 

O Sr. Presidente __.: Esgotadas as ma terias em ·discussão, 
a Mesa suspende a sessão por 30 minutos, esperando as emen-
das do Senado aos orçamentos. · 

(Suspende-se a seuão ás l ~ ho·ras e 35 rninutos .) 
(A's 15 horas e cinco minutos, o S1·. Bueno B1'andão, Pre• 

~idente, reassu.me a cadei1•a da pi:esidencia.) 

O Sr. Presidente - Reabre-se a sessão •. 
Acha-se sobre a mesa o seguinte 

REQUERIMENTO DE URG~'<CIA 

N. 8 

Requéiro urgencia para immediata discussão e votação 
ào projecto ~rorogando os orçamentos da Receita e Despeza e 
lei de forcas de terra c mar de 1920, .para. 1921. 

Sala das sessões, 30 de dezembro de 1920. - Carlos Ma
:ximil'ian o • 

Approvado. 

O Sr. Presidente - Em consequencra do voto da Camara 
vou Eubmctter ti discnssão e vot.ar;.ão o projecto que é o de 
n. 795, de 1920, prorogando leis de orçamento e de fixação de· 
forcas. 

Encerrada a 2• discussão do artigo unico do projecto nu
mero 795, de 1020, e annunciada a votação. 

O Sr. Presidente - Vou submetler a . votos o projecto. 

O Sr. Mauricio de Lacerda ( ·) (p~ra encaminhar a; vo
tação) - Sr. Presidente. peço a V. Ex. uma ligeira toleran
cia para · as muito breves palavras que me competem, neste 
momento, pronunciar, com verdadeira tristeza, como Depu
tado republicano de convicções muito profundas. 

ô presente projecto póde se definir como um daquelles 
eatados de necessidade em que se encontram . os poderes PU-:. 
blicos ~ara não deL"(arem a NaÇão e o Estado desprovidos de 

(*) .Esle dlscurs.o não. foi revistp pelo pJ'ado_r. 
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leis relativas aos recursos da. administração e á marcha dos 
negocios publicas. E~tr_etanto, V. Ex. permittirá, e os hon
rados collegas da ma10rta da Camara dos Srs. Deputados hão 
de consentir que eu mal}ifeste a minha insopitavel revolta, 
Pelo- menos a minha profunda extranheza, diante dessa crise 
sem par, e paro. a qual os qualificativos, no vocabularío par
lamentar, são, de cet·to, insufficicntes, armada dentro da vo
tação das leis de meios, não por uma opposicão facciosa, re
voluccionaria e demagogica, mas por toda uma Casa do Con
STes.so, j~stamente a Camat·a revisora, presumida pela figura 
constiLucwnal, o cenaculo da serenidade legislativa,· a casa da 
reflexão, da ordem, do m ethodo e da harmonia entre os po
deres constH.ueionu~s. E tudo em nome de que? 

o SR. Fn.\"'CISCO V.\Lf,.\0.\RES - Dos arranjos na cauda 
or«;amentaria á ultirna hora. 

O Sa. Nrc.~~oa N.\SCI!.!ENTO - Não. Da incapacidade do 
commando. 

O SR. MAL'Rrcro m: LACERDA- Tudo porque? Para que ? 
Para onde·? De onde ' 'em, para onde vae essa crise? 

Si a examinarmos, não existe nenhuma. grande questão 
em jogo, posto que a maior, a mais impor.tante, a mais signi
ficativa, a mais divisi onaria entre nós foi derimida suave
mente no correr das votações do Senado, entre 24 e. 17 votos, 
dando o imposto·de viação ao Governo. . · 

· Que grande questão existe nos orçamentos actualmente, 
si as paixões arrefeceram, si os attrictos se attenuaram, si os 
choques foram evitados, si as divisões desappareceram, si a 
União e a harmonia concretizaram a propria opposição com o 
Gover~o? 

0 SR. FRANCISCO V ALLAD.\RES - São as pretenções de ul
tima -hora nas caudas de orçamento, para que a Caniara não 
as possa examinar. 

· ' · O Sa. MAURICIO DE LACEI\DA - Dâ o nobre Deputado por 
Minas um desses apartes que eu não posso recolher sem à 
maior reser-va, porque é bastante triste chegar, depois de 9 
ànnos de lutas parlamentares, á convicção de que a alta. Cs-

• mara da Republica, o Senado, onde tantos e peregrinos espí
ritos povoam as suas sessões, e onde tantos e probos concida
dãos. nossos, neste momento, poderão ser visados por essas 
suspeitas na sua honra pessoa!, - é doloroso chegar á con
vicção, Sr. Presidente, de que se trata de atacalhar -a fortuna 
publica, de explorar, com a premencia da ultima hora, pela 
imposicão de um voto contrario á consciencia da Camara, á 
vontadê da sua maioria, aos sentimentos do proprio ~povo 
brasileiro_ (M1tito bem) . 

Pois então, depois de térem as duas Casas cedido em ma
·terio do imposto sobre viação; quánto aos altos· interesses do 
trabalho, da produccão e do capital brasil~irC?; depois do te
rem ameaçado com uma extorsão, verdade.lramente u~na. ra-
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pina. do pr·oducl.o do trabalho da lavoura, da industria c do 
coiDJnct·do, com o imposto de viaoã.o, contra a consciencia dos 
proprios que o ::;uffra.,amo.s, para 11ão .dar com a sua rcsis
Lr.nc.ia em uma c:risr. orramcnt.aria. Depoi€ de. ter a. opposi1}ãO 
resistido dia~ consct~utivo~ em uma oh:'!tru.c:ção irtgloria. po
l't\m, inLemcrala e !'il·me culll e,<copos notorios c de!'iniuos, 
c:omo sel'iam, não oi! •.k Gbd:;at· o t;cnauo. ma-s o~ (,le conviL';u · 
n St!nado -á impedir o impo~Lo iníquo de \'ia,:ão. Depois tle 
haver· eslt! pa>;sado, em que a propria opposicão, a unica que 
o Governo lem en~:onlrado no J.>arlamonto, des~.:ancou as suas 
armas e apoiado na l~alliadn c cot'I'Pcção dos owo.skionislas 
I.H.lude a ·situa~,;ão fazer cl>rTer cclurc o:; <,I·,~amenlt>S com toda 
a :;ua somma e.~ impo2Lo~ inil}uos c vexa~:ót•s an povo, ~ isso 
em nome dos pt·incipio:; da ortlcrn, da estabiliúadr.! 1• cun:;cr·
va,;ão d!>· Bst.atlo; vem êl Senado, ~~~m ser Ttl'!~~a nH!oida c !('
vanta. a prote!atão. prnpcsital, a pt•ocrastinat;ãn, o adiamento 
c:all:ulado do andamento dos ot·t;amentos par·a obrigar a Ca
mara á ac!opção de:::sa rncditia verdadf'iranwnt.l n~volucioua
t'ia dear:l.e do e;;Lado jurídico, aúmínístra!!tvo e orc;amPntari•> 
do pai, de e:;labelecrr uma pr·~·rngat h·a dos ot·oamcnto;;. vo
tado;;, an concluit'-.':H! l-1 gucr·r-a , L'm uma ~ituacão cxcepc.ional 
<!J.n que a eslabiliza~;ão externa. do se:;u iment.o ün paz. esta
bilização ela vida jurídica c cun;;litucionaJ do paiz provocou 
um esLado c!•.' cousas rih-et·so 1.h· tal modo qui' a lei da n•et•il.a 
pa:>~ada .iá não corr·.c~ponde nün ~(• as uece~si<ladt.'" do· The
~Otll'(l c.om a~ propria:; l~ircum;;l anda:; · prcsent.c~ da acluali
dade administrativa, polilil·a, :o;ucial c economica do Br•a.sil. 
E a l ei da dP.S[IPX:t COI'I'I'spnndPlllcmPnf.e. do mouo algum niil) 
~::e pó(!·e harmonizar ~~nm o:; /!'l 'audes int,~resses. enorme~ o 
:.~eccnluàdissimos 11ã1) 5Ô ela vitla bm·(,,_·rnlica do l~slado, CJllO 
e~les pas:;ariam, ma:; da prn pria pt'O!ml.são C'conomit:n, do prn
prio cnt·t~qu~~t:iment'-'· a!11 pt'opr íu mbustet:: ilnent.o e úa pt'OJlria 
firmação de nossa$ ba:ll~s, da l'Íqtte'l.a, da fortuna c do lrabn"7 
1 h o bmsileit·o. (A póiatlus.} 

O Sn. "\n:>.rA-::-:uo BGitL\.\IAI.!t:r - E Lalvez (!a oxi:>lcncia da 
R.etlublí~a. 

O Sa . :\I nnuc:o nE L.\f:Jm t)A ··- P(1is bem: llflst.c:;; lermos 
V. B:c pcl'lniliirú I)Ue minha vtiz 3e Hga em ·uma manifes
tação de cohercncia. c si o '::3euadl). me P•)rmille em uma liç.ão 
o exemplo r•)pu.bllcnnns ífUt~ pc~o· venia para reclamar em 
favor do meu obs;:tJro nnmo c da minha tradit:ií.o r:roliUca r.m 
fnce da sua inlransig-r.nda, se me pe1·miHe o Senado, incon-
1'essav~l em mateda dr• vola~;ão ot'!;<lmt'ntaz·ia . 

F,t·a o St·. g-Pneral Pinheiro ~[aP.hado, chefe do Pa1·lido 
ConS"Crvador·. A ..;;ilúaeão naqueHa occasíão ·dividia profunda
mente a Cama1·a . A' fl'ente dessa c!ivisão como lropa activa (} 
combatiYa df~ l!L'tl<f>O~ politico.s se rncontravam os ~rs. l l'ineu 

{") Este discurso não f.oi .r:evtst9 pelo P.r.adq.r:. 
C. - Yol. XYI., L. 4( 
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I\! achado. Sr. P.OOI'tl M(•a<:~r !~ a min1la obsc.nr;t pcs$oa. (!lirio 
apoindos. ·. 

O -~~-. Vinhdr(l !\!achado para sc~t·viJ· ao Govl'rno ao quai 
da 'ia um apoio ka!. .ft·a.nco-. dec;idi(ro t~ sPm medida. in c! uira no 
nt•,;amcuto da Jf.•spcz~ts l'l!formao.:; uu altel'arõe~ qu·e ·11os pare.
cpt•am profm:dnnwnk. condemnan·i~. Rc:;ist.imos o:; tt·es soli
JaJ'iú,.:. :.im·:111t r: eiucv dias, obslrui-ntlo o;; .<•r<;amNtto-::;. Por 
fim re~:ol'reram ;.i violcncin. l\la-s o. v iolcucia :foi baldacla deantc 
•.ios ~:,e.cm·:>u,; ~r>lnJ.ot·r encontrave-is pela. intelligcncia p.arlam•~D
i.;u· na,;: cmtt·cJinhn,; dv RIJ;timen!.u. Afinal o c;loverno da Re-

. ;...ublk·.a ~~rn_ obri ~t·:ulo · :-._ dar a .-:ua pala na de honra, pois a 
i!h;;t.l'uç~a(o Ji:' l.n Vtií:LV<t. 1:;11 I.'Omn durante a;; férias pàl'lamen
tal'l'>' nãn lntr.l'viria no ·Cear:'. r nã1J decretaria o esta·do de 
.~ it.io. E!i>itt palavn~ de hnnt·a m',;.; .;abenws . que valor teve de
ant~ ,!a..• r~mvcni~·nl·in:' pollticas dHqUo'llc. monlf~nlo. Não 5(i 
, • í1ow•r!!(o iu: rrn:in nl) Co.• ará e o mo decrcl<Ju o esLado li:~ sí t.io. 

Não qurt·o ;·eaYh-ar. para r:· t!rhal{• actaal . kmhro.n~u.s <lu 
1f<.i,.;Sado jú Jon:,;inquo; Pl'elt•r..do apt:Ha!; ac!:0nt.uar ·que. · desó ·~ 
'!<t-: a pa.lavt·::t (i~, tJ•)verno se a.prc;;cntou como penho;: ·do q!l·~ 
11üo ~; r· I· iam pn;:t :1:-; t'm pt•l.i.lh:a a~ moctidás que cmnbat.iamo~ .. 
na !:'Ll:l pc•litka i'rnute<Eatawente (/.i_•t!Nnos qu:•Hto á v.:;t<>.ção de;~ 
•)!'ÇUmNl.lOS . . 

Poi por <•s;;::;. CJccn~ião que 11 g~met'al G!ycel'io I!O!ll'3do 1'~. 
vul?Iicano hi~torico e repl'csentantc de S . .!?aulo, })!'OPOZ na 
outra. Casa a p!'rrog-a tiva, •que i'oi di~cutida aqui. :r-: eu m•! 
J'Nloroo da atLíttHlto. da ba.ncada rio J.;T:tnden:>e , princ1paimente, 
rcbollada contra a pl'erog-atha. porqn·~ dizia que a C'-'!3. l' Ck·. 
,_.~rno era arrashdo por negociações com a op-po~icão. qHe 
(·hstruia IJ or~amento. 

Ainda ·a nó<; sc .at(ribuia o feio pcccado de ~Jbrir:;Ar o Gc•-
,._,~no ú prorog-at.i\·n, pnl'qnc re~isliamos aos fi:ttm·o~ golvcg dn. 
_pü!itica. partidaria . • 

A situaçã<l. hoje, é bem mais profuudamcnte I!Stranhavd 
t)uando eslivenio~ resistindo aqui, os dous, o Sr. Xicanor 
:\'~:;cimento .. t.: ~u. dcpci::; da balla resistcnch tlas btl.ncadas d (o 
flio Grande. do Disf.riclo Federa! I' de S. Paulo, ·:w imposto de 
t r:m:-ilo. e depoii; que clla); - abandonaram n ~?.au•a'? Não.
l::·uzaram os ])!:':!1,'05 ~~m face da lv:cessidadc dn não negar ~;; 
leis de meiO!;, ,_. deixaram vassar o 2.lvitrc moo"iLruoc;o, aín~o{<! 
r(i:: I)Utros, r.m um ra~go <lo espr~ran~~a. ch:~dicat}á•J t\ H'rw~nLia 
:1n interessa puNico, cont.inuavamos tl. nos bater. sós. a arma 
btanca, como di'l>e ba dias, cont.ra a maioria. co11lra o Govm:
lu.>. para crcar 'J ~i lua~ãc do facto dcnLro d~ qu;,~.l ~ · · defc:ndJa 
nrcci!;amenle o dírciio do Senado, a collab:•rar n:l.S lcts í~f: 
!:l~ios da. n.c.publxca. c a nollaburat· condr.mn~ndo. ~obret.udo, •· 
imposto OC\ transito. ttue - tl~ixemo-nos .. d;• mas~ar.adasl -
•' mo.is odioso <tU<: o imposto do Yintcm; qU<' t.o <JUlfllt>, <Jue a 
41elTn.ma. maL,; Yéxalorio qu•l qualquer deJlr.:;:. 1• cap:;z r:le _por. 
•·nt revolta armada a nação Jww;ileira . 

Ape7.ar dissp, qnaudo si nos fez a me:sma. !·:oH C !1.acão ao 
:..atriotismo, aos sooumentot:J de amor á Repubhca. u6.; nãu 
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~o;:, ~,onsurv_ámo.,-, surdo;; a esse convit.:! c, desde lo,;o, àearJtú 
~_; H dcc-laraoocs, •1ue poo~m f: olc:Ycm lalvez ter o mesmo valor 
• ~as co Govel'llo passaJo qu~.l1 t r> ti;; üüci·vcncõcs, e sobretudo. 
(l i.Hm~o-_ú internnção no Gcarú, üincla uma vez acatamos, p01~ 
í:rWCJPHJ, na palav;:·n, do Go\ •~1·no. u honl'a do Estado hrasi
~ilei ro. (Muito bem. ; 

Cedemos da nossa ob~l.rucçfw. cert.D.~ ue CJu"e, si o Governo, 
ucsl..a feita, como o oulro, uilo ·~urn:1rl:· a;; suai; promes.;as, in
r·<: t'rerá, i7ntão, na- condmeno.c.ilc• mm·al dos homens, mas si 
:.>:'! i:Uffipl'U', ccncurrcrú ü Le::c:mcrcra:i<'-. com esso largo tií.ul<r 
\ ' C boa f é e de respeito á sua prü r; ~·ia p:.;l::n:ra. 

Agora, qu:wào o Senudc .iil li:.J.h<! ::lfJiJl'IJvado ;:, Receita, 
•.: ~'.ando se httvia. accenluadü ul.é qu~ ~iio a L"mendari a - o que, 
:lbis, foi ob,iect.o de dii>eot•d:mci::l. n1ili:1u, po.·qur. ent~:"Jdia qur~ 
niio era razouv.~; a ~uscncia di:l sua collabot•a;;ü.0- chec;il-êo a 
\.!itO. situação: ::•:-: orçt\m(!nlos da Despezo. ü·uzem e:m.eud?..'i 
;•cssoaes. relativ;:,s ~~. indiYiduos e a crupos faYotcc~ ·ios oclos 
c:mbalaéhos · tia" votaçó;;s do apa!;ar (l::s lu'zes; a Cumar:i re
::rleila os camh::.!at~hos dü Sen<.~do; as emenda:; não devolvida;;: 
~ outra Casa, ::•:tm que~ se e~mrcr;mc. ou reprove o que aqui s.) 

vntou, mante-nl!a ou nc.o m;mtenlla esses interesses . 
.Assim se ce:nsuma o trabalho, quan to á despez!l.. · 
E a Rcceit..c? Porcruc não mandar a Rc..:ci~ á Camara·: 

::íiaJp!esmcnte porque. se rr~~ein. que a ·camara coilabore no qu-e 
i'CI. o l-ienado? Tgnor-a i) Se11ado que sõment.e 1hc foi possível 
mter...-ir nu. Rcc:'ita parque a opposie,ão, n& Caruara. cessou <' . 
.cua ol:Jstrucoão, ~fim de, em llomena~~m ao prjncipio consti
tw:iona, ohrif).t!' a outra Casa a deliberar na Receita. de viva. 
,· ·:~r. . com a su:1 ·,~~·c:;en((a. tem a usa autoridade? 

Quer dizer, portanto, que a nossa. attitude, de respeito, á.s 
ccnveniencias n~<cionacs, de ac:atamcmto aos principio;; repu
!ilico.nos, em lo;:;m: de produzir no Senado ( I desejo de, eo.l 
·~orrespondenoia, collabornr na Receita. su,..citou essa in~on-
1't:ssavel conSIJir·uta, dentro dn q ual o ~e.nado rcspor-.d.; á boa 
"fé. da Camara, inclusivo da sua l)l'OP.<'Ül oppnsiç:lo, com um 
:::olpe de má fé. retendo o Orçarnenlo da r.:eeita. pa!'a evitar 
.~·te a. Curüara •:te libere, tenha tempo de, em· consciP.ncia. 
<.'\(:ceifar ou r~clirsa:· o qui} fez o ou tro ramo dq Legislativo, 
relocar o trnb~lho 

Esta situaç?.o, toda t!lla. d izia cu, creada em nome de qua? 
Existé no ot·çarncntc da R(~Ceita uma ç:.nend:1. que peiora 

o euso das Loterias Xacionae::. que dei, de mão beij !:v;a, a essa 
I;C•mpanhia, a pro!'og;:>_çií.o taxativamente, •lo contr·acto, .por 
mais nov•~ anuo-;. contrn. o csvirito da . propria disposiçã~1 

~\pprovnda pela Camara. (A!JOiaclos.) 

O Sn. AI.YARo BAP'!'tsT.\ - E' unla. immoralidude. 
O Sn. l\!Amucro Dl> L AGEfiDA -Existe outra cmPnd::~, sobre 

;>,-,rtos, e outra:=; e outras muilas, em que o Senado se deixo:I 
· intimidar por ;:el!Jus raposas conhecidns (apoimlos) nessas 

r:?gociações em eauda orçam~ntaria. (M!,it~ bem.) 
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l.:., iw.> oppo::;i t·i:.>1l\:Sla , Sr . .. P r csiden {<!, Yo{al\do pela l)l'O
ro;;aLi \·a, (lr•dnru firmemenl.e a V. Ex., que já cull)pl'i, para.. 
r<.om a minha !):<il·ia, o dever de consciencia: nãq a deixo sem 
'n·r.ame[llo. (Jlnito be'IJ!.) 

O S~;. Ot:TAYlo llucn.\ - Procede Iltl.Ct>iotieamenle. 
O SH. ,.\1.\ \JRI Clo o~:: LACEHO,\ - Póde o Se-nado ter a cer

L,•;r.a du que a C~mara l1a de debbcrar sobre a Receit':l, porqu'J 
ni nda u ultima h ora ter·ci energia ba:->tante 1:;ara, o~~(:upando ~ 
t ~·ihuna - j;i, 'I.\ C e o ~cnadn não >;e desdoira de olJstruit• a ll!i 
de JUcios, desLí:!ada · a um Governo que elle apoia - eu, que 
combato esse GnYerno, obstruir uma lei de Rl'ceita qttC, tenho 
eonvicçãu, repug1~a ;i cGnsdcnda liO~ pl·opt•i.;" Scn~dct·es. · 

Si a lei da. Receita niio vier a tempo de delibe~·armos, ó 
(:,tro, .é faia!. QLZc o uusso de\'(:!' só póde ser o de in1J)E'dir CJt1<;l 
1~nsse a rc1'cr:ida. lei, como o Senado no!-a manda. 

· St·. Presiderte. <t provid~ncia de V. Ex., eru Ul'g"cnlo, 
;:c:l friotica c indiYpeusavel: felicito a Y. Ei. (;'\ltlito bem.; 
um ito bem. O OJ"<lâo-t· é ·1.:ivamentt.! c:nm.pí•i;nentad.o. ) 

O Sr. Nicanor Nascimento ( ·) (pel.a ordem) - Sr. Pre
:;itiel1 te, as palavl'as que ac.il!bam de ser proferidos pelo no~ 
bre Deputaí.lo ~ão toLalmente subscriptas por mim. Não po ~ 
fiemos negar ú Camàl'a, a maioria, o <lireito de prover as !cís 
l.iú meio~: m·w~. não o pod~mos fazer sem a.cceO:tuar que a 
responsabilidade da siuacão quasi ,revolucio-naria, a que 
ehe<,»an.1os, não nos incumbe a nós, mas te-m qu-e ser divid-id~. 
er.tre o Senado e o Governo . 

Si o Govel'no tivesse trazido ao Consresso úm program
ma economico, um p.rogramma financeiro ~ um p~o-gramm:l 
poli:l.ico, que l'ealizassem uma organiza(lão politica e, pela 
iutegridade <los .seus propositos se impuzesse a Xacão, el:e 
il<l tmalmenle teria auoridade sobre o Senado pa;ra obter «a 
,;ua maio-ria que agisse no sentido do .programma do Govern(\ 
e não no sentido dos int-eresses p rivados. - , 

Poi:::, que maioria é esta, que apoia o Governo ·d:a Repu
bEca e qu!l sobrepõe os interesses das loterias, os interesses 
do :porto, os interesses das negocia;tas, á autoridade do Pre

' sid~ntc da Re-pubUco ? ! , 
- Quando foi, nessa. epoca que cham-aram de ominosa, dn 

Governo que chamavam de despotico do Sr. !\Iarechal Hel·
w.es e dq Sr. Pinheiro !\!achado, quando foi que a. voz ao 
Govc>r no c a voz do Sr. Pinheiro 1\Iachado não ~e fizeram ou
vir, nas dnas Casas do Con~esso, delibe-.ra.ctamettte, cúntra as 
r.cgociata;; ? · . · 

Si o Goveu:no. agora, não .trm f()r <;a para comedir os. a.p
petites de ::cus a .. nügos, para -determioar~lhcs que fiquem 
dent.ro dos in t~resses publicos e não sejam condnzidos por 

(•) Este discurso não foi ~evisto pelo orador. 
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intere.sses particulares, é porque o Governo iambem nlí.o 
tem auto,ridade moral, G porque c.lle por seu ado, palro(!in~ 
t;ma enorme quantidade <:!e escandalos que so emparc!hat!l 
com os ·patroeinarlos no Senaclo. 

O SR. C"\RLOS GARCIA - A verdade é que o voto da (;a
mara, é um vo·to nas trévn.s. · 

O Sn .. NrcA.'\OR NASCD1El\TO - "\. verdade, quP. pl'ec.I<;J. 
ser dita ao paiz, {~ que o Sr. Epitacio P~ssoa perdeu essa 
autoridade mCJoral de govf'rnar, é que não tem a cap~cic'laric; 
de commando, a organização ncccssaeía. paTa f.l·a~ar a rot.:-, 
qu·e dc,·c scgni·r a núo do E~t.ado. 

O SR. F.rtAl\CISco VALLADARES - Os inl-cl'essrs pes\on.c<;, 
sito fornlidavcis; l-cem muitos recursos. · 

O .SR. Xrc..;.:.on NAscrME::>;TO - E c-omo não finham es
ses recursos contra o ;mera! Pinheiro l\Iachado ? E' (lllc en
contrava em sua integ-l'Jdadc -pessoal (apoiados) n. r.nergi::~ 
bastantfl_ para impor-se conLra todos os neg-oC'i.Sitas ... 

O SR. FnA:XCJSco VAT.LAD:\RES - Ainda hem qne oc fn 
agora justiça ao g·eneral Pinheiro ?lfa~.hado. ó 

O Sn. NICANon NASC:DI&\TO - ... en Sr. P.rc.:;iclcntr. 1J1l ~ 
acompanhei de perto os act<Js daquella silnação. po~so n~~f'
gura·r que os inf.eresse.~ privados alcavam o colo com vig-o1:' 
não menor do que agora, ·mas a resistcnc-ia do Governn. r:n
coura<.;ada pela sua inLcgridadc. que nunca pouclc >;rt· llo-. 
r.est.amente atacada, sel'l'tia-sc ha:;inntc forte prtra dominnt· o 
jmpefo dos int:e-resS!!'S !}rivados. 

Tem ou não o Presidente da RepulJlica __ ~vidr.mtrml'nl.n 
uma 1-.'Tande maioria nesta Casa ? Tem ou não tf'm grnnc~ 
maior ia no Senado ? Como. enL'io. niío p6dc por intcrmedio 
dessa ma.ioria que é a ferva, que é a org.anlza<.;ão. quf' .~ o 
poder. rru~ é a aut.oridade, impor a decisão aos ~eu~ amigo:::, 
impor-lhes a díSDiplina Dllra que lhe concedam os orçmwn
tos (]fmtro das normas da moralicade. 

l\"ão tem essa autoridadl'i. porque ? Porque. ~r. P!'~~iden
te, por sua vez o Governo outorgou tambem ao~ sen" !lmi:::-o::; 
favores pessoaes. em i::;unldade, r!~ parelha com P.ssr!:: fa
vores que os amigos rlo· Senado f">:t:ío concedendo. 

O Sn. :\L-\URICTO D8 LACERDA - O caso c'! a» f.arif:1~ C'CS
loca. um ])Ouco a qur>~liío dcs~r ar~mmento dn nobre D~pu
tado. on rnt.ão "nmo~ nhl'Íf:':ldili: a al'lmitt.ír (]Uc. S. Fx .. o Sr. 
l':!opilacio Pr~ssôu. il1t<l1vdu 'no Scn'3.do para edlar Que ~.s 
tarifas pa~;;asc;cm. · 

O Sr.. NlC:/L'\nn X-\sC:T:ITI·:=-''1'0 - F.ntrrin 1'111 nrr•.'ord.-1 (~0111 
o;; inf~rrs~ec; pri\'ndn~ para f!Ur. nãfl pasi'asem f'i'>'<l;: ifll' i rns. 
E"-fa •\ n oucstrío nnr. prf'rísa ~~r affirmada. O prinwit'O cm
hate. tl nrimeírai lul:t tra\'aco. no ,,.cio do Sen:H.ln foi ern 1orno 
das tarifas e foram os interesse~ pri\·(Hfos (]U('o imperlirnm r1uc 
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ellas . f.o~em votadas. Com esl.a primeil'a ba.ndal11eira con- . 
cordou o Sr . Epitacio Pess6a. 

· Desta primei!'a tran:;igNwia decorreram. todaE= a::; outras, 
que levaram o Governo de dcsl i se em deslise, até a. r alta com
pleta de autoridade politica. 

O SR. Art:t.CN.,;no Bunr..A:!\IAQUl - E' pena .que V. Ex. es
Leja baixando o uivei da.' discussilo, fazendo uma injusti.~a. 

0 Sn. i\lC.A.~"1oP.. NASCIMENTO -Não quero e V. :!!::t. sabe 
bem que quem t.r·ou:x:e a,; tarifas a debate não iuí eu; ma.s 
não posso deixar de reconhecer qu e foi ahi que se verificou 
a primeira fraqueza do Governo. Vê V. Ex. que tenho a 
prudencia ·de não :nfj'i-l'nur que o Govl'rno. cnlrando em 
conchavos com interesses inconressaveis praticou a, -;:ua pri
meira fraqueza .politica . • · 

. Quanào o embale se tr:J.vou nesse terreno, a :acc;ão do 
Governo deveria t.t3r sido de absoluta inlransi~encia; dizer· 
que as tarifas foram estudada::; publicaruenie na Camai'a, du
rap.te um o.nno foram r:uid[ldcsa e honestamente publicadas, 
com largueza. O ~cnado, portanto, conhecia as tarifas e não 
J)Odia ignorar o que esta Cnmara havia vo tad(). Dessa pri
meira conces5'ao, dessrt primeira. fra.quezn decorreram as ou
tras. &.-per:imentado o pulso do Governo. verificado que re
eeiaYa, a luta. que não ~l)flllntaYa os a.dversarios nos inte
resses priYados, este.:; tentaram uoYas lul~s. 

E' certo que uma féra dirige-se ao homem de f1·ente; si 
elle a enfrenta ella recua; mas ~i o homem faz o movimento 
de rec·uo, elia exig-e uovas pre:;as e· nova,; v.antagens. Esse 
foi o primeiro erro de natureza política. Que elle lutasse 
comnosco, Deputados .da Ol)posição. que ncceitasse a luta im
p eterrita, que J..ravas.se dcb:lle comnosco. cru justo. Mas. essa 
re5istencía que cl!e nos oppor. em questão de doutrina deve
ria ter opposlo uos o.dvcrsarios, aos interesses inconi'essav~is 
nas questões de moralidade publica . 

· O SH. AR~LANDO Bunt.A~JAQD'! - Ellc D fez. 
O SR . ;xtcANOP. N.-~.scnmwro - Então, eU e foi vcnci!io. 
U:-.r. Sn. D.EP'C'TADO - M circumstancia s o obrigaram. 
O SR. · ?\ICA:.'\or. ::\',\SCD H::NTo - DPssa transigcneia de

correram outrn;;. 
Mas, onde estii a solidariedade du. maioria eom Gove.rno. 

quando elle declara QUP lcm o apoio do;: ~overnaclorcs dos 
Est:idos da Republica. das representações dos Est.ados no Se
nado. como na Camara ? 

U).t Sr.. DF.?t:TADO -- l\las. tcH conh'a si o tempo. 

O Sn. N'Ic,,~on XAsct:-.mx-ro - ~fas. porque .(]eixon decl)r
rer o Lcmpo nessa· ind~t: i~5o inr..onf,~s~avel,~ Jnment:.tvcl, eri
tictwt>l, ecn~Ut'aYd. de modo que os orçmnetilos se nrrasta~
sem em uma oscilla\ãO, sem programma, ·;;r.m ~abtw o que 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 29i0612015 11 13 - Página 163 ae 221 

queria, :;.:_rn uclf•rminaçao. ~1·m ~.>roposHo.:;. at1: ·~~li' momrnlu, 
P.m que ÍH':llll estra.ngulado~ :p r.lo t rmpl'. ? 

O Sn . ARMANDO Bt:nt.t\:\IAQT.:! -- ~- ( I v icio rl a \·iria J,><U '
lnmrnt.a::-. 

O Sn. :\ ICA .. --:on ~.'\:-!t~t:-rF.,.-.;-ro - Pot·(fun 1J. R~r.c ila ~H a:-
r asf.!m aqui no Parianm to. ;,cn"l parcrr•t' . sPm • :.~t-ud(l. ;;•~m con
clu!"ões durant~~ mr~;:es, JlU.ra at.t inG"il' ·.iui->l...'lmr•tlf.>:' a ;-ssa si
~.ua~ão dr. P-5Lranguin.n1f'ut.o p c l.-) Senado '! 

Pc1·ventura li 81· . Pre.;;ident€· <l::t ilor,ubli!:a, J10i-vcn tura o· 
(]ir~d-orc~ desta CaE:l 1·1nrl('l' iam ig·norur qn·~ ·~süt ,; ::;Uuncão d•! 
todo~ os annos. (;U• ~ iHt nc~ce ;:;;i-dadt• i mperiu~a .-],•,; í.enninad.:l. 
pela experien•1i3. de 'e adeantar:~m o;; orlj::tmentns <la n~pu!Jlica. 
precisamente para iílle nu fi m <la ::essão, :í ~itima horn. no 
occaso d a lf'gishtura não fiquem dlc~ <!St..J'<mb'1llado-. ;;_a;; mão& 
fios in lere:::ee::; pri'I.'Udo:. '? E porqu(\ a. indici~ão dCt fl:w:•t•no sen1 
-sabe~· () que queria, sem à etct•minar a s eu:< amig'!Ji:i o pro-
g-ra.mma, St'm é qJôr o sru pr<),if'clo ~r.m :ter um (~on\'r:>it.o pro
prio segut·o, m·..ranico. cl~ix:ou qtw fi Noçãu ~· h p:;-a~:.:e :t r·sse 
E~t a do quasi l'1•vo 1ucionaTio ·? 

O S R . ~l\l'HtGIO nJ:: .LACERDA -·-- · :\ fl!'f' l' f'lg"3.t.iv;t ::t1~i.tHil t.~m 
st'. u dcfcitu cl" pl'nt•og-ar a cauda . 

O SJt. :\'li:,L·wtt :"i.l.St:m.~::--;-ro - · Xo:;· damos a Pl'el'Of.-:11-iva. 
n.a::; prer·Isamõi:< qu•.' ;;c ~al.ienül n ~sta hora SUJJrrm<! C]lll' a~ 
re3oon::;nhílidade:; do::- ucnnt~'-Cimentos desses Qllf'- j:."t ;;;~ r.f;f..5cr 
1''l~Úi7.a\Jdu. r outt·-o~ que ~e \·ão realizr.r ... 

O S1:. M:~.'.:RJCIO DE LACI:.i'I.D.-\- Em l9i3 eu ,. <> B!'. lt~int!U 
Jlia'!l.ado ~<!:;tentamoi- a rt·~pPilo du. pt•e.ro~-a liva qur r:-fa d0.via 
::; e~· fi!ita sem a ~attfJo. 

O SIL Nic,\:s-or: K-.sca?>H:.!':To - . . . 1:,rccisamo~ repilo, 
;;s.Iienüg•, Sr. Pre~idcnte, ncst.a h(Jra. {!'(~ r;ravid3d~ qur. niio estú 
scn(!O bem avaliada... . . 

·ouvi o aparte do :Nobr e .Deput-ado pdo p;auh)' qun .:ii:>-s · ~ 
qu~ a IH'Gpria Rcpublica ficava em perigo. :Xão tenho, duvidu 
ri e que as ·d\t'Oprias inst iiuic;õC's ficam em perigo d~s-de que a 
c>pndr-" do governo balan~e !rt'nmla na mãn do ~~ l.J d~·ten{or 
qu~> 5!': manifcst:1 ineapaz pnra manf!jal-a ... 

O Sn.. AR:H l'Do P,~;Hr .. \;.\J',,QCI - ~5o nprdado . 
o Srt. NlC!\SOH x ..... SCI!I.m!\TO - ... p orque t) f l':.lN.\ ~: nm

ma!ldO fa?. fraco c fórtP gente. 
t) SR. pm,:;;ml::NTJ:: --· Pl'f'Vino an -orarlor lfll(~ P::tá 1'indn. :'t 

hora . 

O Sr .. :'\!1;.\:-r•JH X-\SCnrJ·;:o:rrn - iY!ais um rninnt o tl ube.•l•·
~:erf'l a V. Ex. 

·Te em a · rP.s-pon:>abilidad" dos acontC{'imcnto;; ~~ da :;i f u_a~.:ftn 
o Est.a-do de S. Paulo, o ·Estado do Rio Gnndi! do :::-•.d, 'l L~u
cada do Dislricto ~dera!? 
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~·ão l Porque nds collocaruos todas as questões no lerreno 
allo dos princípios; não debatemos senão altas questões ecO
nomicas, sinão ~:ystemas de sociologia, syst!)mas de govern.o, 
de organi"..a~ão, de rconomia t~àlitiea. Não d~batemos outra 
cousa, sinão eolloeamos a (jUe'ltão em outro terreno. Ainda 
depoío; na anai;-.·se privada dos. orçamentos não foi outra a 
nossa odcnta~ão. Aü primeiro passo dado pelo Governo de
clarando que acceilava a no~sa collabora~ão que alterava o 
impo;;t,a do transito, m~diante a <::lrdara~ã.o do Sr. Afranio de 
M('liO Franco, viemos ü tribuna e cessamos a obstruc~ão. P6de 
ser· a~cusado S. Paulo? !>:ão. Por que lealmente neg-ou sua 
collahorar.;ão ao Governo desde o momento em que a inder.isão 
marcoú o caminho. Pôde ser accusado o Estado de Mina;;? 
Nií.o. Pnrque daquella tribuna o SI.'. Afranio de Mello Franc.o, 
::tue o Estado df'l i.\1inas não cr:r responsavel pelo illl!posto de 
transito, o que a luta que Si' havia travado em torno dos or
ramentos lambem não cabia ú Minas, e que só creava para 
si uma situac?o de sacrtficios, e que se acompanhava o Go
verno era :paz.-a niio desprestigiar a autoridade. Pertence a 
responsabilidade a qualque·r dos leaà:ers, aos Srs. Carlos <le 
Campo:; c l\lrllo Fram~? Não. oorque o Sr. Carlos de Campos 
r-enunciou a l.eadermu;a em lempo opporluno, e o Sr ... Meilo 
Franco não a UC'eeitm.1. A responsabilidade. portanto. d~>ssa. 
dirf'.:·cão a 11enhnm (Jrllf'S cahe. 

Cabe a qu~m. t>ntãn ? As resP._onsabilidades ficam com os 
repre!"nntan!P.::; direr.tos do· GoYerno pP.ssoal e dispotic.o, cujo 
l'im d~'clarei. quo havia de ,;er esse me...~o, porqu~ o poder 
!Jessoal havia de -dar ~ssr. resultado. 

O President~> da. Republka por incapaz·. por onimodo ba~ 
via. de causar a -d!Jsordem a que ehegamos n·esta h<Jra de des
gosto publico. ~ie desvalorizatão do poder public<~, de dimi
nuicão de autoridad~>; d.e approximação da desordem, e, por
''entUI'a. da ne~essida<le de chamar ao commando as forças 
militarês, unicas rapazes d€ receberem uma herança de des
m·d.~m e d•~ de.;:gTuça. como Qs\a 11uc se e-stá organizando. 

. O iSR. OcT.'o.VIO RocH:.·-:-- Não apoiado. As forcas armadas 
jámaís podrão particip·ar de uma ..situacão revolucionaria, por
que é um corpo ·disciplinado. Tenha. Y. Ex. patriotism-o has
tan te para não envolver as forç.as armadas nes_te assumpto. 

O SR. l'ilGA:"OR 1\'ASCI::>.'!ENTO -- Precisamente o contrario 
do qu.e entendeu o nobre Deputado disse eu. 

Disse e repHo ... 

O t-n. M.mmcro DE LACERDA - ~í hou\.·.e-s~e uma revolta 
rnililar o povo tomaria 3 posse de si mesmo. 

O SEI. XTr..\NOR NAsCCMENTO - ••• que vacilantB a autori
cln-de policial. pr-ecisamf'nte é sobre as forcas milit.ares orga
nizadas que repousa. unicamenle a Lranqulllidade publicl\. Foi 
isso q;te declarei e contin1lO a declarar. 
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O Sn. fJGT.wro Rt)CHA - A~ forr:as mililar~s obed~cem 
excluaivamcnte a autoridade puhlic.a. . 

O SR. Nlc.,~on .:.'\ASCt)JENTo - A verdade asseguràda. 
dor:.umentada. p!'llo momento presente .-> que a aut.oridad~ va- . 
cilla na sua ))0€-h;ão, P. qur a sua enNgia de commando ooixou 
{je c.xistir ! e t.anto deixou de 1\Xistir que os poderes çonsti 
tuidos da nepublir:l. são obrig:ados a lanr;at• mão dP. uma me
dida quasi revolucionaria para t·f.lnUnua1· a aeção do Governo . 

UM Sn . DEl'T!TAno - l\lr.dida prrf.eitamcnte legal. 
O Sn . Nlc.,.\~Oit :'\.-\Sct:.·r.F.:.-<To - A medida regular. normal, 

é a "ot.ação dos ot·camentos. e o Gove!'no -dedarou, e declaram 
o·s ~e(lde;·.~ que n~ mNlida» votadas ne-s"ta Casa eram indispen
saveis como medidas de r eceita e de d<-sp()za, si temos de pro
r ogar um orçamf'nto que não conf.enba essas medidas. estamos 
-anui agindo contra a organi:mção P. contra as necessidades 'PU
blicas: em uma hora de desordem. por um mot.ivo impcrio.so. 
pois que não lla outra fárma dP re~olwr uma s ibJaÇão de in 
capaeidadc. 

8r. Presidente, voto a prorogalívn, mas quero que fiquem 
110s Azmaes essas palav1•as. que realizam uma llOnclusão rle 
tudo quanto Lenho dito ~í Camara. 

E' Q\W temo!' neste inst11nte a conclusão das nos!>as affir
mações ant.erior.•.s. (\ prophetizam{)s que a. mão que vacilln nJ' 

.. poder nos levar;í' a outras d•~::;orclen~, a outras mi!"eLias. a ou
tras desgraças . 

O Sn. ARMHDo RUl=tL-I.l\r,tQUI -- E é V. Ex. mesmo qucrn 
chama n Prcsid•~nte de de!'pota. 

o SR. Nrr.A:><OR NAsct?>(ENTO - Todo despota é fraco. Te
nho dUo. (llbtito l}~m.; muito bem. .) 

O Sr. Paulo de Frontin (*) (pOJ•a encaminhar a vctação) 
- Sr. Presidente, parece-me qlle a questão está coml)leta-
mente deslocada. . · 

O Sa. ARMANDO BURL.:\JwL.>,.QlJl - Pelo menos pelo re'Pre
sent.ante do Di~trictf) 'Federal. 

O SR. PAur.o DE FRONTrN - O Congresso não é ehancel
laria do Executivo <Muito bem) ; nada tem()S que o Executivo 
tenha forca, maioria, prepotencia para nos impõr ou não im
pôr ·uma solução. 

O problema actual está exclusivamtmte entre a.s duas Ca
sa~ elo Congresso Nacional. (APoiados.) 

O Sn. Od"I'AVH) n or.1u - A ros-ponsabilidade é nossa. 
O ~n. PAnr.o DE ·FiwN·rtN - A Camara dos Deputados não 

tl'!m a re~pos~bilida.de tlio grande como ac-aba de àizer o mel\ 

( ~) .Este liiscursQ não. foi ~ev!st9 pelo or~oz: . . - ,. -
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illustre amis·o, digno representante do Rio Grande do Sul a 
~l!io ser na receita. onde _nos -descuidamos, qualquer que tenha. 
.::;Ido a causa desse descuido, e quero. aooeitar a opinião .do H
ll~:;tre r~pre!3cn~nte do DistricLo Federal, IJU8 tivesse pro
vmdo de combmaçõcs ou conferencias com o Executívo -
J_nas o que não ha duvida 1' que a lei de forcas está ha . mezés 
no Sen~do ... 

O Sa. Ocnvio RocHA - Desde julho. 
O BR. PAuLo m: Fnn;:-ni!' - • . • a lei do força naval está 

nas mc:;mas condiçõe;; (Apoindos) quanto aos orçamentos da 
des-pesa, apenao:; .o da Ag-riç.ultura foi um IJOueo retardado. to
{los os outrr.s. tendo sido <"rri !P.mpo maio!', par;n. o ~studo do 
Senado ... 

.() SR. Fn.A .. -..: GISCI) VM.L.\DA!l.Efl 
p:tra o Senado . 

Nu11c-a. foram tão ced(l 

O SR.. PAur.o DE .FttoNTrN - do que tem acontecido 
nos annos ant.criores. -

\ 
O Sn. An:.IANDo BURL .... MAQli! ~ E" uma verdade. (J-luitn 

bme.:. 
O ;;:R. PAULo DE FnDN1.1IX - Sendo esta a siiuaéão, a. me

dida apresentada pela Commissno de Finanças é um recurso 
de occasião ... 

O SR. MAURlCio IJE .L--~.cmlDA - Extremo. 
O Su. PAULO UE Fno:sTIN - •.. recurso que, acredito, não 

será necessario (Mu-ito bem), porque, incontestavelmente, a 
prorogacão não satü;faz ás necessidades do momento. 

O SR. NrCA?IOR :\AscrY.:ENTO - E' n. gue eu estava di
zendo. 

0 SR. PAUW DE FROXTIN - E ', portanto, in-dispensavel e 
eu ahi appellaria -para o illustre Zeacle1· .da bancada mineira, 
?ara que S. :Ex. fosse ao Senado, como tem se feito nos annos 
anteriores, e verificass-e a fórma preferível pa1·a resolver esta 
divergcncia entre--as duas casas do Congresso. S-i tivesscmos 
um leadi?-J· era elle a quero competia essa funcção, mas como 
í'oi determinado· não se escolher, pelo -pequeno prazo que res
tava, o novo lr:ader, ao ~eader da bancada mineira s.olieito o 
:seu esforço nesse sentido, certo de que. com duas sessões. 
amanhã, não preci»aremos acceitar o que vier ·cto Senado, e · 
p(}deremos examinar, concordar com o que fôr justo e reje~tar 
acruillo que temos o direito de rejeitar, porque o voto fmal 
C!m orçamentos pertence ·á Gamat'a dos Srs .. Deputados. e. 
desta fórma. resolver de modo complet(l; como o exige o paiz 
·a CJUestão. (Muito bem .. : rn~tito bem .. ) 

O Sr. Carlos Maximiliano ( ·) (para mcam.inlr.w· u, ·nota- · 
r;<io; ~ S1·. Presidente, é com v rroadeira emoção que me !e- . 

(") Este disoursQ nã() foi rev.i.sto pelo pra.do:r. 
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vanto para dizer apenas algumas palavras sobre o projetto 
a11rcscnLado pela Cnmmissão r:lc Finanças. 

Em um. m~mento grave para a: vida nac~onal, é um sym
plonw .. do vtlS:hdad<~ e ele energia, esse que nos dão a maioria 
e. a mmor1a, Irmanadas num verdadeiro, nobre e varonil sen
l.lfl:1Cn_to. republicano, salvando as instítuicões, ·honrando os 
prmci~lOs dRmocrat.ieos, correndo todos celeres, esquecendo 
resent .. rll).cntos anteriores, para evitar a dictadura i'inanceira, 
para cvlt.ar ::t vergonha do Congresso, reunido ha oito mezes. 
som cxercer· a rm~cipun. das suas 1'unct.~ões. (Mnitos applau.:.. 
sos}. · -

A'quella scríe de invectivas que, do alto da tribuna do 
S~nado, nos atiraram honten1, nem se pôde deixar de sonir 
tiro fracos são os ars'U.mentos. tão rid.icu!as as queixas. tão in~ 
fundadas as· obj m·ga torias. · 

Em cauda;;; de orc.amentos, vleram do S~nado, mais ou 
meno~. "15t) emen(las: a Carnara re,jeitou oito ou dez. O Se
nado irrit.ou-:'ie; acha que é uma falta de respeito para. com 
as suas {:anf' de velhos batalhadores da politica, recusar as 
suas emendas Pm 11ma proporção de 6 a 8 % sobre todos os 
orçamentos. 

E ha uma circumstarwitl que é preciso accentuar: elles, 
o;; Senadores. que são t•calmente· a grande experiencia orga
nizada na Republi.ca, que passaram por esta Casa do Con
gresso e conhecem todos os reaursos da poJiUca, elles que se 
irri.tam com a nossa resisteiwia, não acham um meio para 
vencer a unica voz que se atravessara para impedir qua :Pas
sassem as :ois de mel os! {Muito bem) . Não acham um expe
diente, um procesw, os Srs. Senadores, em suas intelligen
cias que ·ellr)s mesmos reclamam veneremos. 

O Sn. l\Lwmcw DE LACER.D~ - Elles não teem que pro-
11urar• os meios sinão os da legalidade; não teem que cassar a 
palavra ao Sr. Irineu Mac.llado. 

O Srt. CARLOS I\iA.-.::l~nLrAN() - Perfeitamente. Mas, Sr. 
Pres'idente. hu orçamentos Drornptos. desde .segunda-feira, 
como o da Fazenda, que não entraram em ordem do dia quan
(Jn não soffriam obstrucção no Senado. Parece, portant \ que 
o Senado, <.'S seus pró-homens, estão fazendo. a politic: t do 
gam1J6. fingir de morto c deixar agir, deixar passar, concor
dando rr'm tud(), sem concordar com cousa nenhuma. (Apoia-
dos). · 

E' uma. hom·a para a Camara, Sr. Presidente, que ella se 
it•vante unanimemente para que não deb:e o paiz sem leis de 
meios, n;io deixe o Governo assumir a dictadura financeira.. 
Certo r~ uma 1eí feHn para outro período, m!ls é m.elh~r do 
que a ausencia de lei, é mr.lhor do que a om~1potenc1a fman
r.:cira do Govel'no, que implica a annullaçao completa do 
Congresso, (Apoiados) • 
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Felicito a Camara pelo seu gesto, pela sua attítude pela 
sua nobreza republicana de sentimentos. (Muito bem; muito 
bem). 

· O Sr. Presidente- Vou submet.ter a votos. o artigo unico 
do pro.iecto n. 795, de 1920 . 

:Approvado · erü .2' discussão o artigo unico do -projecto 
n. 795, de.1~20. · 

. O Sr. ·M_aurici~ _de Lacerda (pela ordem) requer e obtem 
chspen~a de mtershc1o para o projecto n. 795 de 1920 fum-
NH' na ol'dem ôo dia da. sessão seguínt.l'. ' ' -

O Sr. Presidente - Vou levantar a sessão,. convocando 
uma outra extraordinaria para as 16 horas e 45 minutos com 
a. seguinte 

ORDEM DO DL~ 

3• discusSão do projecf.o n. 795, de f920, prorogando os 
actuaes orc.amentos e leis ·ct('J fixação de forcas par•a o excr
cic~o de 1221; 
· 3a .discussão do projecto n. 778, de 1920, do Senado; es
tabelecendo um regimen de pemsões para os herdeiros dos que 
f~Hecera.m em operações de guerra no estrangeiro; 

3• discussão do pro.jeeto n. 794, de 1920, do Senado. dis
}lOndo sobre a nomeação effectiva dos vice-consu1es honora
l'ÍOS ou agentes consulares. 

Levanta-se a sessão ás 16 horas e 30 minutos. 

iS6• SESSÃtO, EM 30 DE DEZEMBRO DE 1920 

(Extraordiilaria) 

PRESJDENQIÃ DO SR. .:\RTHUR COLLARES :MOREIRA, 1° VICE-PREsr
DENTE 

Ã's i 6 horaJS e 45 minutos comparecem os S~s. Bueno 
Brandão, Arthur CoHares Morei(ra. Fe'lix Paclhec'P·, Anducte 
Bezerra, Lama."'iine, Annibal de Toledo, Octaciiio de Albu
qu&rqu.e. Epbígenio de SaUes, Costa R·e&-o, Antonio Nogueira. 
Souza Castro, Dionysio Bentes. Bento Miranüa, Bento de i\H
randa, Prado Lo.pes, Lyra. Castro, Herculano Pa,rga. Cunha 
Ma~hado, Luiz Domingues, A.,«rippíno Azeved\1. Ro<1riguP.~ 
Machado, Pi-res f\ebello, João Cailiral, Armando Bul"lama-qui. 
H:ermino Barroso, Thomaz Rodrigu,es, Vicente ~aboya, .Osor!il 
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de Paiva, Fred-erico Borges, Jo:>é AugusLo, Alberto Maranhão. 
AHonso Barata, Cunha Lima, Oscar &>ares, Simeão Loa,l, 
João Elysio, Gervasio Fioravante, Arnalàe Bastos, Co.rrõa d·~ 
BI'itto, Alexand·rino da Rocha, Per-eira de Lyra, Ausi.ret;'eSilO. 
Aristarcho Lopes, Deo(iaf.o Maia, Pires d~ Oa!'v'alho, Mar20 
Herme~. Ubaldino <ie Assi-s, Pach,e.eo Mendes, João Manga
beira, Alfredo Ruy, Seabra. Filho, Arlindo Leone, José Ma
ria, Haut Alves, Elpiàio de M·es·quit.a, Rodii'igues Limá, Eu-

. gcnio Tourinho, Leão Velloso, :Manoel Monjardím, Heíteor de 
Souza, Sam}}aio Corrêa, Nicanor Nascimento, Paulo de Fron
tin, Sall-es Filho, Mendes ·ra.vares, ViccnLe Pira·gi:be, Lcngru
hcr FHho, Azevedo Sodré, r.lan.ocl B.eis, João Guimarães, 
Themistocles de Alm-eida. .Bua.rqu-c de NazareLh, Ram.iro 
Braga, José de Moraes, 'V~rissímo d'e M·ello, Francisco Mar
condes, Mario de Paula, lifaut-icio de La'Cercta, .Teixei·ra Bran
dão, José Alves, José Gonçalves, Herculano Cesar, Augusto 
de Lima, A.lbedino Drummon<i, l\I&Lta Machado, Ribei':'_o Jqll
qucira, Silbe.rio 13rum, 1!1raneisco Yalladares, Antonio Gat'Ios, 
E1nilio .Jardim, João Peni<lo, Ame.rico Lopes, Senna. Fi·guei 
r ndo, José Bonifacio, Gomes Lima, Landulpho de .!lfaga-Jhães, 
Odilon de Andrade, Zoroa.stro Alvarenga. Antero BotelhO, 
F·rancisco Bressar~e, Lamounicr GQdbfredo, Bueno Brandão. 
Josino d.e Araujo, Fausto Ferraz, .Mareilrn Brandão, Raul Só., 
Frarooísco P-aoliello, \Va.ldomiro de Magalhã-es, .Tayme Gomes. 
!Alaor Prata, Vaz de M-eHo, Honor~to Alves, Camillo Prnte:;, 
Edgardo da Cunha. M-ello Franco, Cados Garcia, Ferrei't'a 
Braga, Cincinato Braga, José Roberto, BaiTos Penteado, Ce
s:>ar Vergneiro, 1\Iarcolino Bam-eto, Prudente c!P. Moraes Fi
lho, Elny Chaves, V~igla ~i:ran<ia, Palmeira Rl,ppe:r, .Jo5é 
Lobo, .João (!e Faria, Rodrigues Alves Filho, l'edro Costa. Ma
noel Vi:llaboim, Ca:rlos de Campos, .Aroolpho Azevedo, Oleg::t
r io P!nto. Sevet"iano 1\fa\rques, Peoreira Leite,1 A!Rmba:I ,To· 
ledo, J"uiz · Ba.rtholomeu, João Pernetta, Eugenio MuU~1·. 
Celso Bayma, Alvaro Baptista, .Gomercindo Ribas, João Sim
plicio, Carlos Penafiel, rtfulrçal ·de •Escobar, Oct.avio .R.ocd:l::t, 
Domingos .M:a·scrurenha.s, Barbosa Gonoa.1ves, Joaquim Osorio 
t'l Carlos Maximiliano (i4.8) . 

Deixam de comparecer os Srs. Dorval Porte•. Mt"nteiro 
de Souza. Abel Chermont. ChermonL <ie Miranda, ·José Bar
reto, Marinho de Andrade, Moreira da Rocha, Thomaz Accioly, -
'l'homa:;o; Cavalcanti, Ildefonso Albano. Baltha:>:ar P ereira. Gon
zaga Maranhão, Antonio Vicente, Eduardo Tavart>s. EsLacio 
Coimbra, Pedro· Corrên. 'Duriano Campello. ·Julio de :i\fe!lo. 
Natalicio Camboim, Alfredo de Maya, Lui1. Silveira, Miguel 
·Palmeil:a, l\fendonca Martins. .João Menezes, Rodrigues Doria, 
Manoel Nobre. Pedra Lago, Octavio Mangabeira, Lauro Villas 
Bôas, Castro Rebello, Leoncio Galrão, Arlindo F~r.goso, Tor
quato Moreira. úõa!do Ramalhete, Antonio Aguirre, Oclavio 
<la Rocha Miranda, Azurém Furt.ado, Arlstides Caire. Raul 
Barroso, Korivat de Freitas, José Tolentino, Macedo Soares, 
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. Raul Fernandes. .llanoel Fulg-encio. Raul Cardt.so, S~Ue.; 
Junior-, Alberto Sarmento, Sampaio Vidal, Ramos caiad<:,, 
:\..yres da Silva, Tullo .Jayme, Costa Marques, Ottoni' Maciel, 
Luiz Xavic1·, Abdon Baptista, Pereira de úliveira. Evaristo 
Amaral. Sergio de Oliveira, Augusto Pe~t:ma. Alc1des .Maya, 

.:N"abuco de Gouvêa e Flores da Cunha (62). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accnsa o com
parecimento de 148 Sr.s. Deputados. 

-~r~-se a sessão. 

. O Sr. Jnvenal Lamartine (.2" Secrcta:r·io) procede á lei.
fm'(l dt4 scssiio antecedente de ho.i G, a qual ô. sem observações, 
n.pprovada. · 

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

O Sr. Andrade Be2erra (1 • Secreta1'io) procede á leitura 
do se[Rlinte · 

· EXPEDIENTE 

Oi'ficio do Ministerio da· Agricultura, de 29 c:ro corrente, 
.~atisfazendo ::t requisição desta Carnara, constante do officio 
n. 649. de 18 do c.:orrente, sobre mensagem anterior. - A 
quem fez a requisição. 

O Sr. Presidente- Está finda a leitura do expediente. 
Não ha oradores inscriptos. 
Se mnhum elos Srs. Depulados quer usar da :palavra na 

lwroa. destinada ao e~pediente, vae-s-e passar á ordem do dia.. 
(Pa11-sa.) 

ORDEl\I DO DIA 

diseussão do projecto n. 795, de 1920, prorogando os 
acluae" oreamentos c leis de flxa~ão de forças para o exer
cicio d(:' 1921. 

O Sr. Presidente - ~o\.cha-se sobre a mesa a. seguinte 

Emte"ndas ao p1·ojecto n. 795, de -1920 

(3"" discussão) 
' A prorogativa não comprehend~ .as autorizacões. e outras 

disposições das referidas leis, com excepção do art. 4.2, da 
lei n. 3. 979, de 3'1 de dezembro. de 11119 . 

.Sala das sessões, 30 de dezembro de 192(}, ,...._ .ll:la.uricio 
<lc Laccrd<!. 
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O Sr. Carlos Maximiliano (pela orde1n) .- Sr. .Presi
. dent.e, devo dar parecer verbal sobre a emenda do nobre 
.Deputado pelo Estado do Rio, supprimíndo as .caudas orça
nwntarias. 

_A par!.e q~e o Governo podia. iex· desejado, isto é, autori
za~.ao vara rclorm:h- ou regulamentar este ou aquelle serviço 
jú JJl'OiJuziu ~rus l'ffeilos; ·e, quanto ao que não foi executado: 
,;ãu disposi çõe~ introduzidas por membros do Congre.:;so, a 
que o Executivo, vor um molivo qualquer, não deu execução. 

Aliás acho a emenda muito ju.:;ta, potque estamos tra
tando de uma lDi:!dida de urgcncia contra n. nossa vontade, fa
zr•ndo a ki que não terá exccu(!ãO, pura que não fique o Go
V•jrno ~ClH meios de administrar· e, sobretudo, para evitar a 
dh;tadura, a omnipotencia do Poder Executivo. Somos. mes
mo, coherenlcs, porque damo~ só o indispensavel. 

Coueordo, poi~. com a emenda do nohre Deputado, e acho 
que foi excellcnte a lerobran(;a de S. Ex. (Muito bem; muito 
Z.,c;n). 

Ent•~rrada a i.i" tli:.:cus~ão do pl~ojct:ll! n. 7ÇJ5, d•~ HJ~U. 

O Sr. Presidente. - A lista de presença. accusa u c'ompa
,.,..cilnellto de HH St',;. Depul~cios. 

r•eço <l(l;; nubrl~~ Deputados que- t•ceupeul sua~ ·~adcil'a5. 
~(l'o.usu.) 

· AilPl'UYada a reft:r- i <.la cu,cnda do Sr. Mauricio t!e La.;erda . 
.o\pproYndQ em ;)" llü-cu~~ão o ·seguinte 

l?I~O.J EC 'I' O 

N 7\l5 - 1920 

Prvn-(}o. o,; ü.clv.ur:.s O!'(:arnenlos e ids de fi.:J:o.(:Üo de (urços pl!1'll 
O <~:M?'CiCÍ/.1 de .J .92·/ 

O Congr"!S5o ::>auiona.l deercü.t: 
"\rtigu unico. Vü:-orarão no exercido de l\!21 os ueluae" 

(ll'ça!T.enfos de Ilccdtà: c De~p,~za. c~ as a~tuuc:;; leds de fixação 
de fol'ças de terra c mar, si aló o ultimo dia tlo corrente·. ann\) 
o Congresso nãc1 tb;~r ultima.r!f_, a votação dos res_pccUy~s ]Jl'()
.iectos pat·a o allu(hdOJ exere1no: l'PVOgadas a.s dlSPOSlÇue,. em 
contrario .. 

Sala. das Con,mi~:>õl"::, 30 ur: dezembro ele Hl20. Cor7.o~ 
âe Crm1.JlOS, Presidente. - Cnrlns. Mm:imilir!•rio, Relato~. -· 
Pach•~1:n .~I,:nde.~. - L. Cm'l't.Ja de B!'tlo. - Jo.nno ?-e ArmiJO. :-
Ram.it•a H1·uur(. - Sarrt]Jaio CO?'I'(?o. -: Sou.::;;a Casll•o .. - ~4..1b~rto 
f.faranlt.ilo. - Osca;• So(m.:s. - Octo.m.n Rot:h(r .. - St.mcuo LeaL 
-Antonio') No(Jueira. - .Towpdrn. Luiz Osorio. - L~1?'a. Castro-
- A..l'IIW.rulo Bu'l'lamaqui. -- .Mm·to Hermes. - Sel'f't•tarw ~lfm·-
o(ires. - Q;;;orio de PIJ.i·va. - Salles Filho. 
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. O Sr. ~aurioio _de Lacerda (pela 01'lietn) requer e obtem 
dispens-a rlc Jrr.pressao da 't'eda.ccão final do· projecLo 11. 795 A, 
llc 1920, afim dl: ~cr imtm~d.i~.tamente discutida c 'votada. 

· E' litla c, sen; obsetva~:õe!:l, a.pprovaJ\ a se~uillle 

nEDACC'-~0 

N. 795 A- i920 

lkclacçiio final do p1·ojecto n. í9G, d:e .f9z0, qlte Pl'ot·oga os 
actuacs Ol'Çamentos pu·1·a o exe·rcicío de /921 

O Congresso Nacional dec1·eta ; 
Art,igo unico. 'Vigorarão no· excrcicio de :192:1. os aclúaes 

orçamentos da. Receita e Dcspeza. e as actuaes leis de fix.a.ção 
de forr:as de terra e mar. si té o ultimo dia do· corrente anno, 
o Congresso não tiver ultimado a votacão dos raspectivos prn
ject.os para o alludido exercício . 

}.rt. 2. • A prorogat.iva não comprehcnde as auLorizacões e 
outras. disposioões. permanentes das referidas leis, com ex
ccpção do art .. t~. da. lei n. 3. 979, de 3i de dezembro de 
1!)19. -

Art. 3." nevo~am-se a! disposic;:õe~ em contrario . 
Sala das Commissões. 30 de dezembro de 1920. - CaJ•

los rle C'a-mpos. - Ca1·tos" Ma.tirnilia~~o. - Pacl~eco ;l-lendes.
L. Corrca de Bl'itto. - Josino de- A1·a.u.jo. - Jtan-Liro B 1'a(Ja.
Sam:paia Cvn·éa. - Souza. Castro. - Alberto. Mm·anhão. -

.Oscar Soares. - Octavio Rocha. - Simeão Leal. - Antonio~ 
i.YO(fiLeil'a. - Joaquim Luiz Oso1·io. -Lyra Castro.-Arm(tn- . 
do Btt1·lamaqui. - Mari.o Hermes. - Seve1·iano Marques. -
Oso1·io de Paiva. - SaUes Filho. 

O Sr. Presidente - O projecto n. 795 A, de 1920, va~ ao 
Senado. 

3 .. discussi'11) do pro,icclo n. 778, tle 1 ~20, do Senado, cs
t abelecendo um reg.inlP-n dP- pensões para os herdeiros do~ 
que falleceram E\m opera~ões de guet·ra no estrangeiro . 

Encerrada, approvada e enviado o proj::-cto .á sa.nccão. 
3• disous!l;in do projecto n. 79·1. de 1920. ~o Seua.do, dis

r·omlo sobre a aomeatão eff<'cti\•a dos vicc-consule:: ·honor·a
rios ou agootcs consulares. 

Encerrada e approvado. 

O Sr. Octavio Rocha (pela otdem) requer a verific~ão 
da votação. 

Procedendo. se á verificação. reconhece-se terem ,·otad() 
s favor 36 Srs. Deputados e contra :111; lo tal, 50. 
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O Sr. Presidente -.Não ha numero. Deixo de maudar
r•roceder á. chamada por ser visivel a !alta de uume1·o. 

Vou !evant~tt· a :-.;essão, convocando para hoje, ás 20 
boras e 30 minutos uma sessão nocturna, com a seguinte 

ORDEl.\'! DO DIA 

Volacão do proj ecto n . 79!1, de Hl!-20, do Sen-ado, dispondo 
~obre a nomeao::ão effectiva dos vice-con.s111es hcnOJ·arios ou 
<1gentes consul"-res (3" discussão) ; 

Yotacão do projecto n. 775 A, de i'J20, do Senndo, man
dando contai' Lmnpo df\ scrvic;:.o a Salvador Hisso, gari:.:t.a d::& 
G0<ntra! do Brasil; com parecer favoravel da Commissão de 
Constituição e J!J.Stic.a (~'' discussão); 

V o tavão do proj ecto 11 . 776 A, de 1920, do Senado regr~- . 
Jando as promo~ões de Fazenda (2" discussão); 

.:Vot.ação do pro.iecto n. 708. de 1920, abrindo o credito 
rir~ !1.80'8 :·6:í5-062, para }Jagame.nto de enca-rg-os assumidos 
para installação de fabricas <Jc ~;óda caustica; com votos em 
.<~parado dos Sr5;. Octavio Rocha c .Josino de Araujo (2B dis
cussão); 

Votação dtl parecer n. 57, de 1920, rejeitando a indic::~.
!~[o n. 7, de 1920, com voto em separado do ::h'. Prudente de 
1\lm·aes, concluindo por um proecjto, precedcrn:lo a votação do 
ri.'querime<~lo do Sr. Celso Bayma (diseu::E'ão unica); 

· Votação da cmen~n. mantida pelo Sena<:l.o ao · projecto 
n . 611, de 191!=1, da Camara, fixando a alçnda dos ,juizes fe
u~raes; com parecer da Commissão de Con;;tituicão e Justiça 
Nmtlario- á emenda do Senac!b n. 25, que <!eta casa do Cor1-

_ ;n-essa manteve por deus tercos de votos; votos em separacto 
dos Srs. José Bonifacio e ArHndo Leoni; e parecer da Com
missão de Finanças favoravel á mesma emend-a n~ ~5, prece
dendo a votação do requerimento do -sr. F.:pidio de Mesquita 
(vide projecto ~~- 694, de 19-20) {discussão ;mica); 

2• discussão do projecto n. 78f, de 1920, do Senado, 
abrindo creditas para pagamentos ú funcüionnrios .ia Secre
taria do Senado; cem parecer favora·vel dn Commissão de 
Finanças; 

3• discussão, do projecto n. 273 A, de i920. cra3ndo !) 

titulo de profel'l~or adjunto <los Institutos de Ensin<l ~uperior; 
com substitutivo da Comroissão de Instrucção Public.a.. 

Le-vanta-~e ::.. sessão ús 17 hol'as. 

C . -V'el. ::rt'I. 
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:!87• .SESS..:\..0, EM 30 ·DE DEZEMBRO DE 1920 

<Nocturna) 

PRESID!;:;-;ciA 00 ::m. BUENO BRA.NIÜO. Pm:SIDE:S'l"t:;_; AllTHlil't COL
LARES ::ltOHEJR.A. 1 v YICE-PRESI'DF.:\'TJ.:; BUE:-;o BR..-\.ND.:\.0, PltE-
SID'fi:sTE. . 

Xs 20. horás e 30 minuto:;. comparecem os Srs. Bueno 
Brandão, Ar~h:ur CoHarcs 1\l'oreiru., Andrac!e Bezerra, .Juvenal 
Lamartine, Ep!ligenio de Salles, Costa Rego, Antonio No
gueira, Dionysio' Be.nte~. Prado Lopes, Lyra Castro. Cunha 
1\fachado, Rodrigues Machado, Hermino Barr·oso, Thomaz Ro
drigues, Vicente 8aboya. Osorio de Paiva. FredP-rico Borges, 

. Josl~ August.o, Alberto ~J.aranhãfl. Cunha Lima, Oscar Soares, 
Simeão Leal, · João Elysio, Gervasio Fioravante, Corrêa de 
Britto. Pereira de Lyra, Austregesilo, Aristarcho Lopes, Pires 
de Carvalho, !\tario Hermes, Ubalcl.ino de Assis, Pacheco l\Len
des, João Mangabeira. Seabra Filho, .Arlindo Leone, José _l!\fa
ria, Raul Alves; Elpidio de Mesquita., Eugenio Tourinho, 
Leão Velloso, Heitor de So.uza. Sampaio Corrêa, :'ficatior Nas
~imentcr, Paulo de Frontin. Yiernl.e Pirag:ibe, Lengr11ber Filho, 
Manoel Reis, 'l'hemistocle:-: dfl Almeida, Buanque de Xazareth, 
Ramiro Braga. Ycri.l<simu de ~Iello, Francisc-o Marcon<les, 
1\'lario de Pàula, !\i:auricio <!e Lnoerda, Herculano Cesar. · Au
gusto de Lima, Albertino Drummond, Ribeiro Ju.nqueira, Sil
veira Brurn, Emilio Jardim. Amer,íco Lopes, Senna Figuei
i•edo, Gomes Lima, Odilon dP. Andrade. Zoroast.ro Alvarenga, _ 
Fra"Qe.iscó Bressime, Le.mounier Godofredo, Fausto ~rraz, 
Moreira Brandão-.. Francisco Paoliello, ''\Valdomiro de Maga
lhães, Ja~·rne Goines, Alaor Prata. Vaz de Mello. Camillo 
P'i>ates, Edgardo rla Cunha, MeJ.lo Franco, Carlos Garcia. Ci~
cinato nraga, José Roberto, Barros Penteado; 1\larcolino Bar
'reto. · Eloy Chaves, Palmeira Ripper, José Lobo, RodrigUes 
Alves Filho, Pedro Costa, Carros de Campos. Arnolp·ho . Aze
vedo. Olegario Pinto, Severia:no Marques, Pereira Leite, Luiz 
Bartbolomeu, Jo!io Pernetta, 'Eugenio'· Müller, Alvaro Baptista .. 
Mar~al de Escobar, Octávio Rooha, Joaquim Osorio e Carlos 
~miliano '('fOO\). · 

. O, Sr. ~l'e11idente - A ' lista de presença aceusa o compa-
tccimento de fOO Srs. Deputados . 

Abre-se ~ sessão . 

O Sr. Costa llego (su.pplente de SecretaJ.io, seMJindo de 
2'') pror.ed~ (t h'!.iturn. da acta da sessão antecedent-e, a qual 
45. ~em olJscJ·var:,ões. approv3da. 

O Sr. Presidente - Passn-sc á leitura do expediente. 
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O Sr. Juvenal Lamartine (.2• Secretario, servindo de 1") 
proced~ :í h.: i Lut'a. do se~uintc 

Ofi"icios: 
EXPEDIE•NTE 

Do Sr. L" Sccretaeiu do Senado, de 30 do corrente, com
municando que aquella Casa do Congresso Nacional· aC:.optou 
c n esta data· enviou á sanccão as seguintes proposioões desta 
Commissão, que: 

Exmo. Sr, :J" Secrelario ua Camara dos Deputados -
Tenho a honr-u de {:ommunicar a V. Ex., para que se digne 
rle levat· ao ~~onhceirncut.o da Camara elos Deputados, que o 
Senado adoptou c, 11esta data 1:nvül Ct sancção as proposicões 
(!C.·~ê<'!. CtUTJàra que: 

H.l~<;ula a· PxtracHoiin de cdminosos: 

Ct·ea uma Commissão de Paz; 

.\la11du auxiliar ;.;om 25: OOU~ a Paulo Netto dos Reis, p::u·a 
" Lenninatão dP- s~ui inYento; · 

..Ab1"1~ um credito de 600:000$ para l'eJiorestamento •JU9 
margens da. Estrada ele :Fcrni Central do Brasil; 

Abre um credito de !d :OllO$, supplementar á verba 3" jeo 
.orçamento vig·ente ao Ministeric. da Guerra. - Inteirada. 

Do mesmo senhot· c de iglml data. enviando as emenria~ 
elo Senado aos orcamentos da ,\gr.ieultura. - A' Commissào 
ciE Finanças. 

Do me,mo senhor c de igual dnLa, enviando as emenda!;: 
do Set.ario ao projecto fixando a í"or.;:.a naval para 1921. ~ 
A' Commissão de !\'larinha c Guerra. 

Dou!'l 'jo Ministerio ela ,Justi(;.a n Negocias Interiores. de 
30 elo r·orrent(', enviando dous dos respectivos autograph.1S, 
dêvidamente; sanccionados, de cada uma das seguintes rE'~o
lU(~ões do Congres:õo Nacional: 

~fcrlil"icando a leg!slar:ão sobre o alistamento eleitoNl; 

Di~pondl• s_ohrc a t.livisão de serviços :·leitoraes no Di:;
t.ricf.r, Federal. -· Ao archivo 11m dog :mto1a·aphos, enviandr,
sc o outro ao ::::enado. 

Do Tl'ibunal de Contas, de 28 do corl'ente, remettendo 
2.20 f'xempla,I'es deste tribunal. - Inteirada. , 
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E' lida e enviada á Commissão de Policia a seg·uinte 

INO!C.-I.ÇÁO 

N. U- 1920 

Indico que a !\fesa da Camara .seja autorizada a nomear 
uesde logo uma Commis-são de 21 Membros, escolhidos no seio 
das diversas ba!lcadas, para o fim especial de auscultar a opi
nião nadonal :;;obre a necessidade ou não de se fazer a re
forma da Constilui!;.ão de 211 de fevereiro de 1.89!. 

Devem ser ouvidos: 
a) vS Presidentes ou Governadore.;; dos Estados; 
b) as Assembiéas Legislativas estaduaes; 
1~) os tribunaes e ju'izes togados de todo o paiz; 
d) as faculdades d~ direito, atssodações de· advogados e 

todos os jurist"Vnsuitos brasileiro~S, a juizo da commissão ou 
indicados pelos con-sultados; 

cl a imprensa nacional. 
A Commi~são poderá c:;er rnb:ta de Senadores e Deputados, 

si nisto houver accõrdo entre a Camara e o Senado. 
Sala das se~sõe~ da Camara, 29 de novembro de 1920. -

Alb~Ttino Drun~-mond, '· · 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do expediente. 
Acha-se sobre a mesa o seguinte 

I\EQUERIME.:..,.TO 

A Gamara do~ Deputados, no f!ndar a presente legislatura, 
l'e~ommenda u.o Podex- Executivo providencias para que sejam 
e1·~üt'do~ os monumentos autm'i7.adns. pelo decreto do Governo 
Provlsorio n,) 2!! de janeiro de' 1891 e dec.reto legislativo nu
mero 2flll, ele 3 de agosto de 189-í, destinado-,; á perpetuar as 
memot·ias dos .cidadãos Benjamin ConstanL Botelho de Maga
lhães c i\tauoel Deodorn <la Fon-seca. 

Confia oue o Podnr Execulivo incluit·á. entre os .. numeras 
do prog:·am1na com que a Patda brasiteit·a vae commemorar, 
n. 7 dP. sdcmbro rlP- i 9:!2. o 1• Ccntcnario de sua Independencia 
Polilica, a .naugul'ação cJo.:: referid·o.s monumentos, qutJ repre
:,;enLam nma divida da graUdão n:l.cional. 

Saln tias ~essões, 30 de dl'zembro de '1920. - Joaquim 
J.u.1::. Os-,Tin. 

Aprn·ovado. 

o Sr. AlberJ.ina Drummond - Sr. Presidente .. depois da 
s~ss~o d~ hoje. tive a sorpreza. de ou.vir de um dos mais dis-
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tinctos colJegas que a minba indicação de- cúnsulta au paiz 
sobre a convcnic·ncia ou inconveniencia, o,pport.unidade ou 
inopportunidade da reforma constitu·ci.onal, era evidentemente 
C'lla pr~pria, inconstitucio·nal, porque incorria no vicio de in
fringir o art. 90 da nossa le-i fundamental. Dois proecs::;os 
estabefe{!eu esta !)ara que se operasse a :;ua r<!forma: ou ini
cial-a o Congresso. mas com numero -determinado, e, outro. 
por iniciativa dos Estados. O .que fiz, porém, foi, apenas. uma 
mdicação para que se nomC'le. uma -commissãr> de Deputados, 
com a ineumooncia ele ouvir a opinião nacional, pelos seus 
diversos Qrgãos representativos, sobre si é ou não cnnvenientc, 
si é ou não o-pportuno rea1i:r.a r-sc a reforma da Cúnstituiç.ãn. 
Em consequencia, a minha indicação não pca.lia incidir n n vi
cio de inc.onstitucionalídade, po-r.que n5.o é, nem representa o 
inicio de reforma, mas, e muiLo democraticamente, um pedido 
do Parlamento ao paiz inteiro l)ara que se diga sobre o ma
ximo problema da Mtna!idacle quo é a conservação ou ai-
ração do pacto repu-blicano . · 

Comecei durante a sessão diurna a indicar resumi'lia
mente os pontos que, a meu vet·. dcwm ;:c r atli ngidos pela 
reforma e fallei a proposit.o da dis:criminacão de rendas c 
outros. Chegara á mal.-eri·a eleitoral. 

Não anima. Sr. Presidente, o espírit-o civic:) do IiOVO · 
brasileir-o o facto do reconhecimento de' poderes ter· determi
nad<l o abaixamento do nível moral das nr:~ssa:5 iu~tituições 
políticas, porque represent.l o mais flagrante desrespeito :í 
manifestação livre do direito do voto. 

IÜ SR. ANTONIO AUSTREGESILO - V. Ex. esti muito pes
simista. 

O SR. ALBERTINa Dau:t.rMl)ND - A recente r.=>forrna da lei 
eleit.oral que já. <leu uma in.iecção de coragem a esoa mesmo 
povo, seria naturalmente eompleLada. s i na reforma 'da Cl)f!,
stitmção se cre.as~e um t ribunal pO'lítico de 2·1. jn17.e>:, esc')lhl
dos por antiguidade absoluta, um de cada Estado. e com at.tri
buição de r et'.onhecer em gráo de recurso de todo:; os :-econhe
cimentrrs. a comecar dos vereadores municipaes. 

Seda obra 'Patriot.ica do C')n"?"ressn. seria a p::\~antia do 
cidadão, o gnerguiment o moral dn Parlamento C' de todos os 
pode!'es politi-cos da Repnbli ~a. sobretudo. o mn:-::imo exempl() 
de liberdade n rle re5peito ·que dariamos ao pnvo brasileiro . 

O Sn. V1cB:-<'TE Pm.,omr:- Mas então o n ogso teconl1eci
mento, .iu1gado por .iuizc.~ 

O Sn. AtBÉRTINO Dnu~r:.-.fi'IND - Sim. Nós reconheciamos 
os nossos poderes. ma~ com rP.ctrr:o;n nara um tribunal dr 2·1 
juizes, que conheceriam ~ d~C)(tiriam em uHimn instancia. 

O SR . ANTONtn .'\U!'i'l'REm~SfLn - O dir-eito de n.ntigui
àade não é um dire·ito capit.al. 

O SR. ALBF!RTTNn Dnu~rMIJND - Mas é para não ter outro 
oeriterio, que seria falho, porque " da. competencia e o do me-
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Tecimento SP.riam fa!livei!>, ao passo que a escolha de 21 jui
zes. por antiguidad e absoluta, evidentemente seria razão bas
tante para se acreditar na rectidão -do t.ribun;1.L 

O SR. ANTONIO AUS'J'REGESILO - Seria um asyln de in
validos. 

O SR. Ar.BER.TINO ·DnU1>1.'!\1DXD - E nem se diga que- o 
tribunal seria assim um asylo de invalides. visto e orno ·o tri
h~nal de minha ~erra, por c~emplo, é compost.o de .íuíze;; que 
gosam cfe todo <Vtgor phystco c mtcllectual e que são canazes 
dP. trabalhar, sem duvi rla. c fl"liz1}1ent~ por muitos anno~ 
ainda. 

Sobre a instrucção, Sr. l>residenLe, é de todo p.ont.o con
veniente a creação de um professorado federal c que se remo
vessem de E stado a Estado, periodicamente. esses p.rofcissore;:. 
à e modo · que levassem de uns para ontros ponws os costumes 
do Jogar onde nasceram. dif fundindo. no Brasil inteiro os 
mesmos sentimentos. os mesmos ~ostumes. os mesmos ' ha-
bites. · · 

{) SR. Al'lTONIO AusTREGt:srLo . - 10 pt•ofessor não 'Póde 
transportar - ;;e com faro ilia, sah·o r.om mui to bom o:rde~ado . 

O SR. A!.BERTINO Dau)'IMo:-<o - O Congresso ha;via d P
assegur;u- a esses funccionarios m e-ios de transporte, ga.ra.ntia 
de vida e ordenado compen~aclor. 

O SR. Z oROA S'T'RO ALVAR'ENGA ....:... E isso ·que iV. Ex . f'i'tr~ 
lembrando Já e:tis te em nosso Estado. 

O SR. AJJBERTINO DnuM.!'.mxo - Ma~ n QU<-' desejo é a 
11nidade do ensino. 

O SR. .AxTI>NIO Aus-r.l1r:.m :srw - Imao;ine V. Ex. !Oi é 
. possi"'el ..a um pr-ofessor t.rans portar-se do Rio Grande do Sul 
ao Amazonas. · "' 

O SR. AlBERTIN'O DRU:i>t.II.~Hl'ND - l\-Ias não rí assim . A re
moção seria vag-arosamente feita de Estado a Estado. 

O SR. AxToNro AusrnEOESILO - Acho isso uma ·utopia. 
o SR. ALBEF\TINO DRu'MMOND - Para evitar esst> reg~o

na1ismo dissolvente é que lembro essas medidas, r.omPça.ndí• 
pelo ensino primaria. . . . · . 

. Do ponto de 'Vista do proces~o. Ja eu drssc. Sr. Presi
dente, que convém, de t~da manetra, estabglecer. um. systema 
unico para todo o Bras1l: passar · a funccuo legJslatJYa para 
a União, SUP.Primindo esse dire~to •. que :_Lctu.alment.~ cabr. ao:; 
El:'tados, de legislarem sobre d!retto ad.Jectrvo. 

O Sn. FAt.õS'ro FERRAZ - Então acabr.mo~ cnm a. Fe
deração . 

o SR. ALBER'l"I~o DRcM'MOND ~ Não seria go~pe.ar ~ F•:
deracão .• '\ União legisla actual~ente . so~re d lrcll,o ~uh
s!.a.ntivo, e es Estados sobre diretto adJecltvo. Eu opmo pela 
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unidade de legisl'ação, attribuindo á União o direito de Legi:;
lar sobre direito a.djectivo e substantivo. 

O SR. :.\L\!-<OEI, REIS - De p1eno aceôrd-o. 
O S11. ANToXJo AusTREGE:SILo - Quaes as vantagens d•'s

sa medida? 
O S1t. ( .. LBEHTI::\0 Dt\U"'-C.10ND - .As vantagens sedlo enor

mes e diversas. A primeira é que o Supremo Tribunal, ba
seado· na diversidade de legislação pt·oce.ssual dos Estados, 
faz; com que a Justioo. Federal aln>orva por completo as jus-
1 iças esladuae~, tomando a si, em virtude do arl. 60 da 
Constituü;ão, todos os litígios que appar ecem no paiz entz·e 
tidadãos de um Estdao e cidadãos de; outro. e al.é entre ci
uadãos do mesmo Estado. mas com rrsidencia em Estados 
diversos, sem indagar ao ·menos si ha difi'ercn•:a de legisla
(;ão :processual de um :para outro. 

Em segundo J~:~gar, os honrados collegas avaliam que al
guem t!mha um pleito entregue a um advogado c este será 
forcado a estar respigando leis processuaes dos Estados si a 
cauosa tiver de ser cuidada em mais {!c um dellf:s c C·ssa. le
g-islação quasi semp·re :.! essa colcha de retal'bos que, como se 
sabe, se modifica a ~ada hm·a, a cada passo. . 

Ycem \IV. E-s:s. que ha conveniencia em .se uniformi
za.r a legislação processual. 

Em terceiro logar, o Estado e u União. constan.tement0, 
invadem a esphe1·a um do outro. · · 

Sobre isso eu podia appell'al' para o testemunho uo ~mi
nf:'ULI"! jurjsconsulto que representa. o Estado do Espírito 
Snnt.o. 

u SH. HEITOR DE SóuzA - E' urna verdade. Poderei 
eomo exemplo. citat• u lcgislacão sobre hypothecas e sobre fal
lencias. A união legislou :por completo sobre direito sub
st.antlvo c adjectivo. Por oulro ladtl, temos. POI" exemplo, ÚP.
cretado, pelo Poder L!.'~islnt iYo J;~ederal a acção executiva, 
para a llquidação de nota:s promissorias. Mas si um Estado 
difficultar o pr·ocesso dessa acQão. (]Ue normalmente d~ve 
sP.r um só'! 

Quem dirá que o desenvolvimento da acção,prejudica.n
do assim o c~pirito da legislação federal, que estabelecrm 
l:H'na accilo rapida para proteger no caso os direitos credi
f.orios. 

O S1t. HE.lTOR nE SouzA - Ha até casos díffíceis de se 
Pstabelecer distincção entr~ direito adjectiYo e di,reüo sub
,:tantivo. 

O Sn. Ar;nEJtTL'<o DnuMMo~o - Em uma das mais .bri
l'llantcs lir;oos J?rofessadas na FMuldade d·e Dire.ito de Mi
nas Gcraes, o. 1Jilustre ministro Edmundo Lins demonstrou o 
que ~\Caba de dizer o nobre collega, Deputado pelo Espírito 
Santo. isto é. que ha difficuldade quasi insupe-ravel ás ver.es 
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.para se determina:> até onde vae o direito substantivo e onde> 
comeca o direito adjectivo. 

Dahi mais uma razão :para essa intromissão continua rie 
um congresso na a~tribuição legislativa do outro. Além dí~
l!O, entendo ... 

O SR .. ToAQUI'l\r OsoRJo - A dualidade ela justiça decorre 
<lo regimen federativo. 

O Sn. HEITOR DE Souzt.-Kão apoiado. Nos Estados Uni
dos, sim; lá se formou por forca, centrípeta. l\fas. aqui en
tre nós, não. Tudo aconselha a unidade. Tanto ·do direüo 
material, COI}lO do formal. 

O SR. JoAQUIM OsoRro - O nosso regimen é federativo. 
O Sn. ALBERT!No DRUM:-.-ro;xo - ParLimos de um regl

men eminentemente centraRista que foi a monar0hia,. para 
em um momento· de vaidade, ·em um momento quasi de lou
cura revolucionaria desagravar essa Partia inteira pelo "':S-
pirito de iitação inconveniente. · 

0 SR. ANTONIO AUSTREGESILD - Acho V. Ex. um poUCü 
pessimista .. 

O SR. ALBERTINO DRUM::.toNn - Nos Estados Unidos, 
Sr. Presidente. different.es colonias voluntariamente se con
gregaram em torno dl1 uma constituição unica e fizeram um 
paiz forte e gTande, porque abdicaram todas ellas, e cada uma 
em pat•t.icular, -de uma parte das regalias de que· gosavam até 
então. N6s, ao contrario. partimos do centro para a peripheria · 
e sahimos do poder centralizador para o poder dispersivo das 
diversas republiquetas que po_r ahi vão crescendo. 

O SR. JOAQUI!>I Osomo- Si V. Ex. deseja ver um Brasil 
unido deve prégar a federacão. 

O SR. ALBERTIN0 DRUMM.'JND - A minha aspiração é ef
feetivamcnte vel-o forte e unido· em toda a sua extensão. 

Assim, Sr. Presidente, com esse ob.i ectivo. a IP-gislaçã,: 
prooessual uniforme ~6 poderia ser vantajosa. Eu já ·vi que 
o {Jesidio é completo no s-eio da Camara, mas. como felizmente 
ainda não estam()S -discutindo a refnrma da Constituição, e 
como é bem 1JOS!<ivel qu-e até lá decorra muito tempo, ha 
tempo para meditação_ Apezar de necessaria.- Sr. Presidente, 
talvez domine o habito de adiar e até de- fazerem leis in.;.."" 
constituc.ionaes. encobrindo esse vicio irrflmovivel C(lm ~o
phismas e palliativos. 

O SR.. .Jos:é AuGUSTO - Mas já é um começo de revisão 
o que V. Ex. advo~. 

O SR. ALBERTINa DRUM...l\tOND - Já o nosso illu!tre -cal
lega Sr. José Augusto, por exem-p~o. tem !!e esforvado naN 
demo111strar .qUe a funcr.ão de legislar sobre eno:ino prirnario 
existe perfeitamente definida na C()nstituição Federal. Mas, 
entretanto, si S. Ex. qu1zer ou,•ir a opinião brasileira sobre 
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esse ponto. (e eu quero refer ir-rni} apenas aos cnmpetentes) 
a qu~si t.otalidadc rlP11es ha. ri C\ a ffi rmar ·crue absolutamente ::t 
Con: tltuir;.ão não tol~ra que a União Jcgisl~ sobro ensino pri
rnarto. 

O Sn. JosÉ AuGusTo - .Li eshi legislando • .Tá creou es
colas primarias, rscolas di' nprPndizes ·artífices. 

O SR. ALBEl\TI~n DRU!\1M.O'IIõD - I sso c\ a · port.a aberta 
para a r~forma., continua-da.. po1r meios i11di r ect.os. 

O SR. Jo,\QUrM OsoRw - 'F.' um e.rruivocn de V. Ex. 
O Sn. AVBimTI'-"o DRU~L."-fOND - 'Permi!,I~-SL'I á União 

i}l'ear esc.,la-.s de aprendizes. écl)la~ profis~ i•mar>s e cnm is::o· 
dá-se-lhe o dirP.if.n dfl SP infr-omet.ter nn ens!nl) prim:1rio. 

A quasi totnl irlane d., Cnn~Psso ent.rnrll!'lt já. por ci:sa 
fórma. que. t':ím face -da Cnn;:t ituicão. é pPrfr.Hamente possível 
á Un1ão legislar sobre ensinn nri1,..,ario. Ou+rn nontn. A maio
ria d~ Cnmara não r..nnenrrlnu r-nm a r.rear:-ãn rlr tribonacs re,. 
gionaes. mas concordílu. entretanto. em dar ans iuizes deter 
m inado limite para os· sem .i11l !!amento:::. in;;t.ituiu a alçada, 
E uma cousa é tão inconstiluchna1 quanto a ontra. 

O Sn. HEITOR ll)E Sou?."\ - De a-c-côrào. 
O SR. A!lrTD'Il'JO Avs1'RF.r;Esn,o - V. Ex:. permifJ e um 

ar>arte? V. E;: . queT a 1Jniformi7.Rcão dn cn~ino. mas anal a 
idéa que V. Ex. tem soorc nrganização do . 0nsin(l prirnari0? 

O SR. A LBER'l'INO DRu:;.-r,e.rn~o -E' qui} o en~ino deve sP.r 
m•eado" pP.la União, pelo~ Estaclns. oelo;:; municinio~. re~laõo 
e rnan t.ido por rllP;; e· a té peln~ incth· ioh<os c a:::sociaçúes par
ticulares. 

·O ~R .• rosÉ AtrGu;;TO - P erfeitamente. deve haver a cal
laboração de todas as forças . 

O Sn ODILoN DE A"N"nn,\Of.: - Deve hav<>r um criterio 
uni co para regular a mat.Nia. 

O SR. ALBERTINo T>nu~·r,,ro"o - Dl''\"r.- ~cr regulado pela 
União de m~nr.ira geral. 11:1ra.. ser prat.icado pelos E sLadns e 
pelos 'municipios. 

O Sn . .Josr: AunusTo - .v . 'Ex. rll\fcnrlr- n rollnhora(:fio 
de todas as forças P.TI1 torno do :,r1·nn-ric prnhiP-ma. 

O SR. ALERRT'JN"O Dm:;iVn·WNn - Eu tWI'lprin .i:í apresenlei 
um proj ecto a ei!i:e respP.itO. r o nos,:n prC'zndn ·r.ollegn Sr. José 
Augusto tambem .iá r lahornu rlivr.r;:ns t1·abalhi'Ji' "nbl'e esse 
assumpto. 

O SR. ZoROASTM ALvARENGA - Aliá~. ma~ificos tra
b!!.lhos. 

O Sn.. ALRF.It'l't:-<o DRUMó~m"n - Outrn mal que se vae 
generali?.ando ó a tendencia u rbanista. que evirlent.emente se 
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infiltrou por. toda a par~, e ~~e agora vae sendo propagada 
cada vez ma1s, pelo sorteiO militar, pelo soldado que vDlta do 
quartel. · 

Assim, seria preciso que a Constituicão tambem nesse 
ponto fosse J•cformada. para se armar o noder publico de forra 
))ast.~nte, capaz de pernüttir o que eu chamaria o exer<:ito do 
servt(:-0. 

O Sn. A"NTONto Aus·rREGEStLo - O que Y. E:x . apres<mk'l 
é um programma politico de revisão. 

D SR. AI-BERTP<o. Dnu::M:!\f.ON.o - Indiquei em breves t.ra
r,os os pontos principa.es ne t1ma a1te!a~ão ;'n.ecessar_ia no 
Pa=cto de 2-4 de fevr.reiro. Reconheço que f iz de maneir-a in
completa e desconnexa, mesmo porque os apartes me obriga
ram a de;;vi(los. E teria o cuidado. a calma pt-ecisa. de fazer 
um estu-do demorado. e indicar conrvenientémente esses pon":' 
tos_. se essa modificação nudcS$C ser anresentada por um unico 
-re-presentante do pai:r. . Teria. vamos (Hzer a verdad"e'. a cora
gem excedent.e ás minhas forças (não apoiados) de apresr:n
tar á Camara. um pro.iect.o ed r eforma da Constit.uiçãr. 

Iio.i-e. infelizmente. o tempo não me permlttiu, como, eu 
dt>sejav'a, Justificar perante a Casà a apresentacão de ·um pr{l
jecto que entreguei á Me>:a e que, em parte. me foi l:-uggerirlo 
'DOr um do~ honrados collep:as. ren:res~mtante do Esta:do de 
S. Pàu1o. E' sabido q11e o ·Poder Legishtivo· consome o pe
rioclo constitucional e o resto óo anno em prcrrngações suc
cessh·as, para chegar an estado em que nos enc.ont.ramos agnra. 
na immineneia de realizar uma ses~ão l)Crmanente durànte a 
noite inteira, afim de que se possa cumprir o dever princi-pal 
õo C<':mgre;.;so. croe é :1. vota~iío dns .Qrçamentns. E, .o:nbretudo, 
(e is;::fl é o peior). á ultima hnr::t. _ I'D~audada no Orçamento 
uma filei r :t de pretenções inconveniente:; e pre,juuir.iaes, vo
tada, muitas vezes. ao apagar das luze!':. sem a reflexão ne
oessaria, sem o est.udo preciso e até - · (twr que não dizel-o?) 
- sem conhecimento. em .grand~ -parte. da materia que ·se 
vota. Foi por isso que me lemb:r~i de p-ropõr á Casa a 
decretação de uma lei qu~ prorogasse desde logo. para o fu
t.uro. todns o;;; orcament.M. f11landn as leis respectivas não es
tivessem votadas até 30 de novem h r-o de ca<ia anno. P"'l' outro 
lado, pl'Onuz aue o~ pro.iect<Js àe lei que obri!XUem a despezas 
maiores de 500 crmt.os não possam s~r votad"'R sem cme entre 
uma· e ouf!:'a das suas -discussões decorra, pelo menos, o es
paco de 211 horas. 

E~tamos acostumados a w .r medida~ de a1t(} intercs::;l\ 
nacional. mú'dtclas que imíJõr.m despezas ehnrmes. app-are'Cf'-:' 
rem á ultima l10ra. s-erem indicadas pe1a Commissão -para que 
entrem immediatamente em se~mdo turno e. em um ·dia s6. 
se di'Jcreta paz:a o paiz \lma lr.i obrigando a gastar. como ninrl:l 
·h a di:1~ se der.rPto11 8. 600 c·onto~. 

E' contra islo que a C:1mara 'inteira deve protestar. r.xi
gind<> uma pequ ena alteraçãn em seu Re8imentq, determi
nando que -projectos des.ta ordem tenham, obrigatoriamente, 
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o espaço de 24 ·horas entre uma e outra das suas discussões. 
rviedida necessaria e aUamente moralizadora, a de que se 
trata. não p6de com -certeza ser 1·ccusada por uma Oarnara li
beral, POl' 1.nna Gamaro. h-onesta como esta, que já t erminou 
:':CU mandato. 

:Apresentei ainda um projccto do lei pedindo a ligação da 
cidade de Bomfim c da villa de ·Pm·aopeba á Central do Brasil 
por meio, por conseguinte, de dois ramaes. 

E' ;;abido que o municipio de Bomfim, 110 Estado de 
·:\l.inas GCI'iles , 1! cvi{fen tenwnle um dos mais pros·peros, sobre 
:Wr um dos mãís ricos C) que, nessas condiçõe::, llara o seu 
prngre.;::;o precisa apcna;; que a estrada de ferro seja prolon
f;ada de B rn-ruadínho á cidade. que f o cenLro do município. 
Ar.ontn<:. 1~ o mesmo .:í. vilia de Pam<Jpeba, onde, como sa.bem 
os (J"ignos eollegas. c:ci st.cm at.é •falwicas dr. l ecidos das mais 
importante~ do Esta(lo de ?-linas . 

• sr. Presidente. a C amara inLeiJ'a cstú. convencida de quD 
n problema bt·asHcir·o 6 apr-mas u m; é, sem contesta cão, o des
cmv-olvimelito da sua vi ação fr>.rreu vara todos os cantos, por
qn r~ isso S(• lcval'i<.t h·.<JnP.sl.ionaYelmente, a (.odos os cantos, 
tudo ma. i .<; dl) que .. o.>pa~ ·carece, desde a iristrllcÇü.o. até a 
;:;aude. . . :·::~ : ·,~ ,. 

Tenho. aliás. de acêordo com a. promessa que. fiz ao elei
torado, nos mcns prciJootGs. 0 nas minhas emendas. accen
tuado semprr. a neces;;ida:Çti: da constru ccão de estradas .para 
r~iversos pontos do meu: EsLado. chef,ando mesmo a indicar, 
como inr.li·quPi. a convcnicncia e a 11ocessidade ínadiaveis de 
:::e levar a. e~Lrada. dr Jl•irnpora a Bcl~m do Par·á. de Sant.a 
Barbara ao Peçanha, etc. A~nnl•'. i a rnnvcniencia cl0 desenvol
vimento da Estrada Central elo J3y•n;;i\ atr~ Iigar-sr. a Bahia e 
.:\fina~ . duhi ;í Cctt!ral da Bal1io. c desla ao Eslado natal do 
l110U caro coJiega. o il!u ~trc Depu tudo Sr. A. Austregesilo, 
que me •honra com os seu~ n.parles . 

Tenho par:i m im c:ne. no ctia em que a Nacão Brasileira 
.cumorir e~!;P tlever primorrlla l. de rlar transporte aos nossos 
~1atricios. a;; a.rcns rlo Tlteso11rr. !:0 encherão naturalmente com 
o;, rcsull.acl o:< rlr,:;se l rnbaf;q, .~ n paí7." SI~ desenvolverá por 
1ndos ns cnnln.~. abf'nçn:1.n1lo :·t.!JIIf•ll rs qur t.i,·cr· r.m legisladn 
ne~~e srmlirlo. -:Jtuit,; lw;·": :ttl:if"r, IJf'·m . . O o1'ndn1• ,: mui to 
r.:_llmprimf'nfrrdo.1 

O Sr . Francisco Vali;.. dares - J>innl.n dos nlmMs r- r! l"
m a;;i:ts m·c:,;:trnrnl a ria:-;. I"Xt\:1Jina a {JUcstão rlo véto parcial • .!\';lo 
fltl. rlisposiçã<l ron,:;l itucir)]l:rl i]l.ll' fl pral1iba. c qnando nes;:a 
rlrle;;tavrl politiea 1'c>inc.id1· o l('gis1ador. vnlunla.ria ou invo
lunta.riamr.n·tr·. ;;ob a J)rl";;~[ir, do>; inlf'ri'~SC~ C no · tP.mpo, pe
jando ns orcamcnlo;. o'lr· nudcl'ia ~::;Lr:mha. crcandfl direitos 
contl'a a :\[tr;ão. uma proYirlr•ncia se impõe qu~ snlve o re
~imen elo dcscrcd i to ~m que vM 0rub-indo : o exer ci ciO pelo 
:Prr.sidenLe do seu dircito que ahi se r esolYe em dever de negar 
sanccão aos di~po;;itivo;; autonomos. de naf.ureza não orçamen-
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taria, de que do ·Congresso sahirão rcchciadas de veneno a~ 
caudas <la receita e da despesa . 

.Não se concebrria que fossem vél.ad(l>~ os O+'camcnr.ns, si 
n l~gislarlor ao confecci onai-os se limitasse a tabular despesas 
e calcular in11)0Stos com a;,;sento em lri~. r rgnla•·menLr. votadas. 

iDPsdB .quP. as nossas dcl<'stayeis · pl'ax.rs .consag-rnram ~ 
crmtr<u·io, nelles cli s-p<•nclo sobt•r os dos mais fli::;paraladm; r. 
]>erigosos assnmpl.os. Yisando im.pcdir qur o Ext•wt.ivo C:'ll'r!.)a. 

. a sua indisponsaYel o rcgnlar cullub•ll'tl<JÜO, que :;p v)wra r)e ln. 
sanC(}ÜO ou recusa desta, a,o C.hefl) de E;;tado cabe o re~nrs0 
ao J'emcdio cons titucional que é o 1:éto. cxcr·citancto-o sob a 
inspiração do seu :patriotism() e da sua conscíencia jurídica, 
evitando á ?\ação muitas vergonhas· c prejuízos. Desse r e
mcclio deve usar, expurgando os orçamentos de tudo quanlo 
lhe pare,~a nocivo c não eonstitlla malel'ia or~ani('ntaria . 

O Sr. Ribeiro Junqueira ( · 1 ,- S1•. Pr:e_;;idl'll[P. c.:;fanH>S 
110:; ult.imos dias da actual lcgislal.ura; não sei si o e lei Lurado 
bra.sil<'ir·o dat·-ú. a -todos ncís a hom•a de volt-:l!: a -e~ta Ca.sa, 
afim de prestarmos ~<' t'vicos aoB nossos Estnrlo;;, l'. f)OL' isso, 
dcvn dir igir um appcllo :i le-gislar.ura . vindoura. em pról de 
atgnmas ml'dídas por m im .pr~>pn~fa$.· ... a.qni, estr anno. e que. 
ínfr.lízmentt". não lograram n r:oe.íüi : ·nt:'c~s ~ario r {lu e cu 
visúra. · . . . 

Enlrc üntro;:., a]H'csrnl.ri l.rrs.:'proj.Mios, C)tH' niío ~nn~c
guiram passar pür todos o;:. t ramili>s na Camara dos Depu
tados . 

Um <l cHcs iscnlava de .scllo os cl1e.qurs e os depositas 
lJa,ricil.rios. . · .· 

St•. Prcsidrmt.e, V. Ex. c l.oda a Camara ~ahe. que nm 
nos;:o .paiz ~e l~van t.a.m rocla.maçtí<':> constanf.cs contra. a de
i'iciencia dl' numcrari0; entretanto. o~ que mai~ se dizem en
tendi<ios em financus at'firmam qlle não temos falta de moeda, 
nnt.cs n possuimnR l'nl ~XCCIBO . r que a difficuldac!e existente 
~~ relat.ivamcntr ;í e irr.ulac:ão rteflila mrsma moeda: aecrescen
tam .qlH\ P.m llln pa.iz va;:to como o nosso, c careecndo de 
tr:msporte>;, n rc<:urso r1ara ctuc o eomQlr.rcio sej a su<f.ficiente 
consiste ~111 l-IH~ facilit ar por lodos os morlos a circulat;.ão ., 

Tivemos, dttt·antc longo;; annos. como uma grande con
qnisla. liberal, a iscn.;fto do !>.ello ·no ~hl':qn~ ; infeli:r.mente, 
.porém, no e>xcrcicio ultimo. ao se fa7.cr a. remodelação de 
nns~a. lf:'gislacão Sl)brc o sPHo, o illustrr. Dnpu1ado .por Per
nnmhur-n, Sr. Ball!ba?..n:J' Pereira. incluiu, . a Commi;;são de 
/Finanças accril.ou, e a lC'a.mnra homoJo.gon. a ln:~:::t de! 100 réis 
nos cllr.qul:'!l C'miltido.:; na me;;ma pra'.)a. 

Essa. disposiçfio t rouxe, a mcn vr~r. g!'ana<> Pnlorpcci-
m cnt.o ús opcra<,:ões banearias. (Ap_oiados . ) . 

(• ) Est.e discurso não .foi revisto pelo orador. 
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os cheques, como os, dcposilos em contas cor~e:I?-tes bancarias. ' 
Se-nllorcs, ct!mpre que o Congresso brasrlerro se. r~CO!de ~ 

a ca<la mstmlte que não legisla unicamente . para a _ t,;apltal 
Federal mas, sob~·eLudo, para o v as Lo in terror .do p1z. . Se 
aqui ó 'racH a todos estabelooer esse movimento bancar1o, o 
mesmo não se dá no interior; sómente de ha tres ou qWJ,tro 
a-cnos· para cá í'oi que começou a se cffecluar esse movi
mento, e que os bancos, quer n.aeionae~, q~er estrange1ros, 
iniciaram a inslallação de .:;~gencras em pequenas . cidades. 
Até então os nossos lav-radores, os nos~os industriaes, tinham 
t• habito '1e guardar dinheiro em suas bul"ra.s particulares, 
ou, .muitas v-ezes, como ·se diz em linguagem vulgar wo pé 
de me i a.:P. . 

Era dinheiro que sahia da cü:eul-al)ão, qllc se tornava 
impl'Oductivo. . I 

Com a a fundaçã-o das agencias, começaram o.s nossos pa
tt'icios, a que alludi, ·a levar as suas economias .a. d-eposito 
nesses est-ab-el-ecime11tos, e esse númerario entrava em cir
culação . 

Como V. Ex. sabe, Sr. Presiaente, a quasi generalidaa.c 
dos nossos bancos paga, em contas de movimento, juros que 
'\C.riam entre 2% e 4%, e ás vezes não passam d·e 1 ele • 

. ·E por uma. iro'nia da socte os r-ecibos -de quantias su
periores a .20$ pagam do sello $300 e taes quantias, quando 
depositadas nos bancos, pagam -d:e $500. 

O SR. NIC..-\1\0:R NASCIMENTo - Nenhum banco recebe de~· 
positos ~ · Só ·as caixas economicas. · · 

O Sa .. I\.IBEU\o JUNQUElR..:\ - Devo informar a V. Ex. 
que as a·gencias dos bancos nó interior do paiz, recebem es
sas quailltia.s. 

O SR. NICAl'mtt NASCIMENTO .....:. São verdadeiras eal:x:as 
economicas. 

O Sl\. RIBE~o JUNQUEIRA .....::.. São verdadeiras caixas eco~ 
nomicas e que fazem um grande e extraordinario beneficio 
aos r-esidentes oo J.!lit:E!II"ior. · 
' Pois bem: para o deposio d>e 5$ a 10$, elles teem de pa
gar o s-ello de $500 . E' claro qu-, neuhuma agencia, nenhum 
banco desta eapi1tal car-l'ega com a despeza; .todos pagam, não 
ha duvida, mas cobram de· seus .correntistas. Isso traz, como 
consequrocia, novos retrahianentos desses dieposítos porqu{} 
os div€'rsos depositanlte.s, dántlo seus balanÇos semestraes ou 
annuaes;- verificam qu-e pa.:,""a.m de seno quanlia superior aos 
juros que recebem. De modo que esse movimento que traz 
para o Governo uma renda de c&-ca mil a dous mil contos, 

· acarreta o entorpecimento da circulação do nosso dinheiro, 
fazendo com que tenhamos a impressão de que é pequeno 
e deficiente o nosso meio circulante.. 

F~i Sr. P..re_sid;e~te, attendendo .a essas consideraçõe3 
que, amda no pr1nc1pro d-o auno, _apresentei um l)roje.c.to nes-

_ ... : 
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. te.s termos que, infelizmene, não logrou· par.écer da Commis
'são d·e Finanr:,as. 
~ Tive, ha poucos dias, o prazer de ver que a Associ·ação 
('.ommercial do Rio de Janei.ro fez um appsllo ao Congresso. 
pedindo, justam~nte, essas duas medidas formuladas no maa 
projecto. 

U:M SR. DEPUTADo - Aliás, l1avia uma emenda ~ rc-
lleita . · 

O SR. RIBEIRO JuNQUEIRA - Como bem diz o illustre e 
emerito oeolieg-a, havia no orçamento da receita, em 3• d·l.s 
cussão emenda dà propria Commissão, isentando' do .selln. 
o chéque, ma.s esta emenda fo i, á ultima. nora. retincta 
sob o fun<lame~o <le que •era ant i-regimental. 

O SR. NICkxQR NASCIMENTo - . Essa foi a min'Lla imrpu
gria~ão. 

O SR. RIBEiRO JuNQUEIRA --' O outro p:rojecto era o que 
dava á União direito cte encampar a rêde Plineira. da Es
~rada de Fer.ro Leopoldina. 
· Aquelles collegas que são do meu Estado e que tambem. 
conhecem a zona da matta, certo conhecem a riqueza dessa 
estrada aó atravessar aquella zona. 

V.· Ex. sabe que a Estráda de Ferro . Central do Bras H 
possue hoje a linha auxiliar que é da mesma bitola da Leo
poldina. e que tem sido até hoje uma fonte de deficit. Poi~ 
bem: encampada a rêde mineira da Leopoldina e annexa ii 
Central, para o desenvolvimento da auxiliar, teremos uma· 
riqueza incommensuraveL e que; sem duvidá, fará com que 
desapparer.a o regimen do deticit, para .dar logar a. renda~ 
volumôsas. 

0 SR. NIC~'<OR NASCIMENTO __;: Eu apoiava _plenament,_. 
esse vroj ecto de V. Ex. com a condição de não pagal'mos o 
debito estrangeiro. 

O SR. RmEmo JUNQUEJRA - Para que o Governo opudeSS(' 
agir; eu dava-lhe autorização para entrar em accôrdo com o 
Estado de Minas. Essa rêde mineira, é, em grande parte, dt> 
concessão. estadual e, em pequena parte, de concessão fe
deral. Pelo ~ontracto que a Leopoldina tem com o Estado de 
Minas, que foi reformado no tempo do saudoso Dr. João Pi
nheiro, ficou estabelecido que, em qualquer t empo, poderia 
o Estado encàmpar a rêde, fazendo o calculo <lo preço da en
campacão, de accOrdo com a renda do ultimo quinquennio. 

Assim, por esse, motivo; por outro qualquer ou por ar
tes de berliques e berloques, esta grande extensão da estral'la .. 

· que é rMe mineira, .que ·devia dar um lucro volumoso, figura 
nos balanços com uma renda diminuta. Erà, por conseguinte, 
occsaiao propicia J)ará que o Governo. Federal, de _ accôrdo 
cóin o de Minas Geraes, approveitando-se dP.Ssa escripta, fi
zesse a encampação que· cbnstituirili uma grande opera~!io 
de credito,' em beneficio do meu Estad().. 
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A outra· medída foi a que autorizava a const."'ruccão de 
uma estrada de ferro que, partindo da Bahia Cabralia fosse 
até a Penha de Fran~, no Estaclo de Minas, sem nenhum 
onus para o ~.rhesouro, e tendo em vista o desenvolvimento· da 
nossa industria siderurgica.. 

Domo V. E:_.r . sabe,ainda ha pouco, o Governo Federal 
concedeu, a meu ver, com grande largueza, favores á Itabira 
fron. para o deRenvolvímento da i!tdustria siderurgica . 

'l>ois bem: no meu projecto. mandava fater a concessão 
para essa ~..strada, de mais 600 kilometros, sem onus, apena:;; 
se lhe dava isenção de <lireitos para a importavão do mate
r]al neccssario a importar, e olJrigava a companb.ia conccs
sionaria a estaheiecer fornos de alta p:roducçiio de ferro e a 
promover o desenvolvimento da industrio. sidernrgiea. na
queDa região, ref:ião que possu~ a maior riqueza desse mi- _ 
nerio. E ' o unico favor, póde-se dizer, .que se outorga a esse 
concessionario é a. permissão tio aproveitamento de quérlas 
de· aguas do rio Jequitinhop.ha, para que el!a . pudesse esta
helecer, não sq a. tracç.ão. electrica, como o aproveitamento 
cessa energia. para o desenvolvimento da ind~tria siderur-
g·ic.a. . 

Esse projecto foi á Commissão de Obras Publicas e .ahi 
foi distribuído ao meu nobre amigo por S . Paulo, o Sr. Veiga 
·Miranda. S. Ex., no seu parMer, mostra a necessidad9 de ser 
ouvida a Commissão de Just.ica. afim de se verificar o direito 
q·ue tem ou não a União, de conceder o aprov':!itamento dessas 
quédas d'aguas. Foi distribuído aa illustre r·epresentante de 
Sergipe, nessa commissão, mas, infelizment~. S. Ex. não teve 
tempo de dar o seu parooel.' a !'espeito. 

Tenho a convicção profunda de que o Estado póde con
ceder o aprôveitamento dessas rr..lêdas d'agua, uma vez que s-e 

. trate de rios publicos. 
Como disse em principio. era meu intuito apenas fazer 

um appello á futura legislatura, no sentido de que tome na de
vida consideração, esse assumpto de interesse geral, estudando
o detidamente, afira de que seja dotado o nosso paiz de me
didas que permittam o seu desenvolvimento, a sua prospe:ti
dade.· 

Era o que tinha ~ dizer. (Muito bem; muitQ bem) 

O Sr: Presidente - Está finda a hora destinada ao expe
dieute. 

Vae se pa,ssar á ordem do dia. (Pausa. } 

Comparecem mais os Srs . ·iFelh: Pacheco, Armando Bur
lamaqui, Francisco Vallad·ares, ·Ferreira Bra·ga, Prudente de 
Moraes Filho e Veig-a Miran-da (6). 

Deixam de eompa'recer os Srs. Annibal de Toledo, Dorval 
Port-o, )fonteiro de· Souza, Abel Ohermont, Chermont de· Mi
randa Herculano Parga, Luiz Domingues, José Barreto, Agríp
pino Azeyedo, 1\·Iarinho de Andrade, Moreira da Rocha, Thomaz 
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Accioly, Thoma~: C~valcanti, Ildefonso Albano, Affonso Barata, 
Ballhazar :p-el'eira, Gonzaga 1\laranhão, Antonio Vi~ente, Eduar-
do Tavares. Pedro Corrêa, Turiano- Campello, Julio de Mello, 
Natalieio Camboim, Alfredo de i\Iaya, Luiz Silveira, Miguel 
Palmeira, Mendonça ::Vlartins, João Menezes, Rodrigues Doria, 
Manoel Nobre, Pedro Lago, Octavio Mangabeira. Lauro Villas 
Boas, Castro .Rebello, Leoncio Galrão, Alf.redo Ruy, Torquato 
Moreira, Rodrigues Lima, Ubaldo Ramalhete, Antonio Aguirre, 
Octavio da Rocha Miranda, Azurém Furtado, Aristides Caíre., 
J\'lene1es Tavares, R~ul Barroso, Norival de Freitas, José To
lenlino, Azevedo Sodré, Macedo Soares, Raul Fernandes, Tei
xeira Brandão, José Bonifacio, Honorato Alves, Manoel Ful
gencio, naul Cardoso, Salles .Tunior~ Alberto Sarmento, Sam
paio Vida!, Ramos Caiado, Ayres da Silva, Tulio Jayme, Costa 
Marques, Ottoni Maciel, Luiz Xavier, Abdon ·Baptista, Pereira 
de Oliveira, Sergio de Oliveira, Augusto Pestana, Alcydes 
Maya. Nabu'Co de GQt:.vêa, Flores da Cunha e Barbosa Gon- ' 
ça~ves (75) • 

O.RDEM DO DIA 

· O Sr. Presidente - A lista de presenca accusa o comp.a-
rt-cimenot de 106 St•s. Deputados. · 

Não ba numero ·para se proceder á vot.acão das materia~ 
que se acham sobre a mesa. 

Passa-se ás materias em discussão. 
Emenda em 2• discussão do artigo unieo do projecto nu

mt>ro 78i · A, dn 1920, · do Senado, abrindo .creditas para paga
n;ento a funccil)narios da Secretaria do Senado; com ·parec~r 
favnravel da Commissão de :E'inancas, ficando adiada a vo
tação. 

2• discussãtl do pro.iecto n. 273 A, ·de 1920, crcando o ti-· 
t.ulo de professor substituto dos Institutos de Ensino Supe
ri1'1'. com ~nbstitutivo da Commissão de Instruccão Publica, 
(.éom emenda) . · 

O Sr. Presidente - Acham-se sobre a mesa duas emendas 
que vão ser lidas. 

São lidaE, apoia<las ~ postat juntamente em discussão as 
seguintes · 

EMENDAS AO PROJECTO :N. ;,n-3 A, DE 1920 

\o art. H . · 
(3• discussão) 

Em vez de 31 de dezembro, 
Supprima-se desde: «Para 

vembro:s> . 

diga-se 15 de novembro. 
o effeito:. até «25 de no-. 
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No § 2.0 Substitua-se: ~:durante o !:emestre, no minimo 
30 lições)) pelo ::;eguinfe: e:Jurante o anno lectivo que eom
prehenderá 80 Iiçtíes, pelo menos dois terços <leste numero» .. 

Ao art. 1~ . 
No § 2.• Em ve;?: de «UO inicio do anno e.séolar~. diga-se: 

.«em marçoJ>. · 
No § :>:' Em .. :ez ue «dUl'anlc o \tJlllO lectivo», :;ejà; ~em. 

warçu». 
-N() ~ 1.". Em lugat· de.• «duranle o annu lécUvo», leia-se: 

~ern março». 
ni•.t, :30 d~ dezernLl'•! de 19ZU. - Pu.uZu d<: F~·r..'nlill. 

. · A Bt'<.'!\Hlt:tlogia e a Toxi cologia passarão a. constituir uma 
éadeira comnmm aos cursos de Pharmacia c :Medi·cina, com 
a frequcncia ob1·igatoria para 9 curso medico e a pres-tação de 
exames para n curso de pharmacia, feita. a promocão de ac
cõrdo com a 1ei, respeitados os direitos adquiridos.-A·1·mando 
Bu1·Zamaqui. 

J-ustifícaçã.o 

A organização do ensino, tal como está feita, ..::om a lei 
em vigor. não eogita para o curso medico da Bromatologia 
e T(lxicoiogia. Kão ha nos programmas da Faculdade, n(} 
eurso medico uma unica rubrica que trate do assumpto. Süo 
rilaterias de uma imvortancia capital, intrinsecamente ligada3 
á medicina publi-ca, po1·tanto, á defesa da humanidade com o 

. soccorro dos conhecimentos medi-cos. 
·O GoYerno, quanJo recentemente abdu concurso para in

spectorcs do Departamento Nacional -de Saúde Publica e para 
medicas legisla:-;, incluiu, como era imprcscindivcl, a Broma
to1C'gia e a T o:x.ic:ologia entre .as materias do concurso. Foi 
uma difficuldade par·a os medico;; da :::eracão moderna ini
do.renJ rapidamenlf: u e;,tudo de assunJptos que lhes eram 
inteiramente <lcsronhr~tido:>. Ora, não t:\ natura! que o Governo 
mante11du o ensino official, ·cusl~a.ndo-o com avultadas soul
mas, quando necessita de ·perítos medicos, nl.io os encontre 
com o preparo fundamental preciso para a espcci.alização que 
:se fizel" mislcr. 

Além du cx·po:;lo, a :-; dbt:itJlilla!; referida!' são t.ão c~lcn::;a.::; 
c1ue 11ão JJtJdeiH fie<~r annoxa:;, !:!t:Ol prcjui;~;o para o seu desen
volvimento. o (lW! tem a-contecido até agora. São matcrias, 
cujo estudo !!Ó póúe s1~1: prO\·eitoso com a. pratica de labdra
torio, longa,. cxhaustiva e minuciosa, que requer tempo para 
ser feita ·de modo conveniente. Como está. não póde continuar 
~em prduir.o para o ensino. 

Encerrada a 33 disr.ussãu do projccto n . .273 A, de i92(}, e 
;adiada a votação até qu_e a respectiva Commissão dê parecer 
syl.re as emendas offerecidas. 

c. - Vol. XVI . . 
. , 
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o Sr. .. PRSSLDE."''.rE- E;;gotadas as materias em discussã._d~ 
suspendo a sessão pot· meia hora, afim de aguardarmos as 
emendas ao:s orcamenLo:;, as quae:; devem vir ainda. hoje da 

outra. Casa do Congresso . 
(Su.spende-se a sessiJ.o ás 2·1 koras. e 46 minutos) . 
(A.'s 2.2 horas e 45 min·utu.s, Q S1·. B·ueno Brandão, P1·eA·: 

ciente, 1·eass·unte a cadeira da p1·esidencia). · 

O Sa. PRESIDENTE - Reabre- a sessão. 
Comparecem ainda os Srs. Octacilio ue Albuquerque. 

Sou.:a Castro, Bento Miranda, Pires Rebello~ J'oão Cabral, Ar
naldo Gastos, Alexandrino da ·Rocha, Deonato Maia, Manoel 
i\Ionj:n·dim, SaBes Filho, João Guimarães, José de Moraes, 
José Alves, José Gonçalves, l\latla Machado, Antonio Carlos, 
João Penido, Landulpho de Magalhães, Antero Botelho, Josino 
de Araujo, Raul Sá, Cesar Vergueiro, João de Faria, Manoel 
Villaboim, Celso Bayma, Gomercindo Ribas, João Simplieio, 
Carlos Penafiel e Domingo-5 Mascarenhas {29). 

A lista de presença accusa o comparecimento de 135 Srs .. 
Deputados. , . . ; ...rõl 

Vae-se proceder á. votação das materias cpnstantes dà 
.ordem do dia. · •• 

Peç;> a<JS nobres Deputados que oooupem ~ua~ cadeiras.. · 
:C:Pausa.) 

Requeiro urgeneia para a immediata diooussão ê vctacá~ 
do Senado ao projecto de forca naval. - Antonio Nogueira. 

Approvado. 
. Discussão uuíca dos emendas do Senado ao projeeto d<i 

Camara, fixando a força naval para o exercício de 1921. 

FOR.OA NAVM~ 

O Sr. Carlos Penafiel - Sr. · Presidente, peco a palavrà 
para lavrar um protesto cro nome da miuha b aueada. 

HonLcrri, :i noite, na r eunião dos direclores poliLieos desta. 
Ca:;.a, havia ficado resolviilo que não mais :;et•iam apresent.a
dos ;í. nossa eonside.ração projecl.os ou medida:; legislativas 
que não fossem referentes :i maleria ot·c;amentaria. Hoje, com 
grande .,surpre.:a. minha, a. Camnra ,·aLou. inconscientemente 
l.alvez, 1Hroa. reforma. que importa acceitarmo~ quasi por uma 
acclamaçãc ,r:cvcla.dor'.a de um indifforentismo completo. sem 
o menor exazr.e, :>em di'scus:>ão, uma série de pt•ojecto:; ~obre 
legislação operaria internacional. .. 

O 'sR. AUGuSTo DE LIMA-: A Camu.ra não vo!/a. inconscieu ... 
tementé . (Apo.iados.) . · . · 
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O SR. CAl\LOS Pl!.:\:\l' lEL -Votou, uo entanto, inc:onscieute
raentf>, repito, PONue tuúo~ nú:: as~istirnos, durauLe a:; tre:> 
!;eS!lõe:- COl1Secutiva,;, que, hojr! de d ia, realizamo:;, ao e-scand;a
lopo ~;;pecf.ar.ll!lo, aqui pa&Sado, de a.narchia e <ie a.tropel.lo • 

. B~~tlt saber-se que as· med,ida::; ::;obre leis operarias, hoje 
'approva11a·s em uma da<tuellas :;essões, :;;6 agora á noilc estão 
sendo sabiuas do::; cong-re;:;::;ista::; e ::;ó c-hegou a noticia de~a ap
provação aos memb1·os de Commissão ue Legislaç·ão Social 
porqull o Sr. Jo:;~ Lobo, Presidente desla, acaba· de nos pór a.~ 
correníe ckl facto . .Ba'sta saber-se que essa n~anobru. infeliz de 
capta(iio de votos· é praticada pelo proprio autor des::a. :.-ériô 
de prújeeLo::, membro da propria. l\lcsa da Ca-rnara, clessp. mesma 
Mesa t!ue honLe10 funccionou na reunião dos din:t:tores poli
tjco::;, ,;á a.lludida, de~i.berando a exclusão _systeniaLica, uestes 
derradeiros quartos de hora da nossa .activida-de; pa1·Iamentar 
~ de tudo quanto não se referisse ás leis de meios, aiU:da não 
ultimadas! 
: E', co1no .:e vê,. contra a anarchia, a falta de ob.edieucia a 
resolu(.'ües já tomadas, o mão p1·ecedente iu.pla.ntado, assim •. 
pelo::> prop.1·ios orgãos directore:; c coordenadore!'l dos no·ssos 
trabalhos, - que ne!'lte momento me insurjo! 

. .I;, o que é mais edificaníe, Sr. Presidente, ê que esses pro-
jectos .. de .leis operarias estão ainda a d.epender de un. parecer 
da Commissão de Legi·slação Social por· cima da qua~ a Ca.man 

'· pas:;ou com o maior desen!ba.ru,~,;o. E' ·nn·dade que esse pare
cer, de que .foi Relator o Sr. Jo\:é Lobo, illustre' Presidente 
dessa Goinmi~s5.o, foi publicado, esta manhã, no Diario of{icial, 
rr>a.s l-<)do·s os demais membros da Commissão. a não ser o Re• 
iator, (I Sr. Lobo, .não o r-onheciam e ainda agot•a não o a.ppro~ 
varam. 

Acabo -<i.e vir da. sala ondé esteve reunida. essa Comtnis:3~0-· 
Tal parecer. nãu logr.ou a:JJi o numero de assignaturas. neces
~aria.s para vil· ao ptenario. Tomei n re:sponsabili<latlc de pe-: 
tii.r in<:OnLinenf c vistas dos respectivos papeis. 

0 Sn. ALVAHO BArt11S1'A - Ninguerr.: sabe •J que os projcc.tos 
cuut.inham. · 

O ~H. f!.\n.J.os li.~::.'<.U'Il::.L - lJúde-se aJmíitir. pód·~- st' i.o
!<')tat' até eetto pont.o que á ultima bora se votem, embora. ir4 

1'egu}a1' e condetnnavel a pratica, emendas de caracter ur
;.r~nte sobre determinadas providencias, sobre dísposiçõos re
Jrrentes ti lei orçamentaria, etc . .. 

O Sn. AUGUSTO DE LJMA·- Póde ter havido perturbac.ão, 
mu::~ uão SQ póde dizer que a Camara vott?u inconsciente
mente ... 

O Sn. CARLos PENAFtEr, - No enta·nto, . . votou, e votou 
.iustamenf.e uma reforma., ou pelo menos bases, princípios de 
urna. roforma que constitue, no sentido social, a reforma das 
l' eforlnas! E é vergonhosa essa a.ttilude de atrelarmos quasi 
á c:auda orçamentaria, de iotromett.ermos entre os papeis da 
pasta, por entre os projeotos que se trazem ~ delibe~çãQ d~ 
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•.:a:;a, 1111 Iufa-lufa um; ulabalhoamentos finacs, - uma I'e
forliJa. d•: tal monta!!!. .. 

Salle a. Cámara rtue o Brasil tomou paL·te õfficialmen\.<! 
ua. Crmfez·encia de \Va~hiugton, por for·~a dos inLcnLos Jlt'C
yj~Wti no arl. -í05 d0 tratado de Vet·salhc:s . 

Mas lambem não ignora a Camara. que a idéa de uma 
r.:alcntc tliplomatica. ou cousa semelhante. com o dfeilo dr~ 
r<)gulanwnlat· o tr·abalh~t por meio de accõrdos intcmacionae:;, 
í'racassou, ainda Jcstn v e~. naquclla reunião ..• 

Daquillo que lá ;:;e cogitou, - tentativas, projec'tos de 
(:ouven<_'IÕI1!i, siffi[l l<J:il anle-'.J)'rOjcclos J.JülH, estudos, ll-115, e - :mé
l'<iS retcommendaçõc); outros, que. nunca J)odcriam nem poúem 
importar, eoml.) foram e~labelcchlo.s, em compromisso:; l'or
maes <la nossa .part~. - ·nada, 8bsolutamcnLc- 11r:~_<la, mc:rt!ecu, 
até a~;ora ~ancção de nenhum -dos parlamentos a. que p~.:den-
cem as na!:õr.s q:nc nt-i se i~izcram rj}prcacntar. · 

Quer avcnturat·-~c quixolc:;c;anJCnlc o Brasil a ser u pd
mciro, ~iuãu o unicu paíz, - e logo aquellc t}Ut~ uão po:;:sue, 
·sr. Pn•sidenlc, na ordem interna, · leis. <le lal · ~ spct.:ic. uP tal 
genero. - a aduplal' os prilwipio:s di:-;•:utidos, ou affü•madus . 
em "'a;;hin;;I•Jll'? E' uma aventura, de facto, pot·que aiuda. não 
chegou nlé n6s noficia, prova nenhuma da e.xistcnda. de leis 
cstra.ugcü·a:-; uc ratificação, de execução legal de um pa«;to 
que nem :;it.Jttcr pôtle :;er um pacto, um conveuio ou lratado 
ctc l.ypo social. APriscamo-nos a tis ím, como legisladores, a 
tlci:xar a nossa granclc Palria na posil;ão pcl'igosa de anlcci
par-sr\ a nar.;ões concurmnt~:; mais fort-•!::t, em uma. rcgul.a-
meut::u·ã•J isolada. · · 
·, Esse movimento impensado arriscaria as indusLrias bJ.;a
silciras ú contingcncia de .uma manifesta inferioridade · cnL 
relação üs industria:; dos paizes sem regulamentação. Fatal..: 
mcnLc· r·~dundaria lo'lll uma desvantagem para· as nossas clas
ses p t•t>rJuctoras em geral, inclusive, por consequencia, a 
classe pro!etaria _ Legisladores prudentes, não podemos alirar 
o nosso paiz uessa ~:::tl'ada de reformas de caracter interna
cional sobre o lL'abalho, julgadas, ~em duvida, neccssarias, 
mas inf~lizmcn l ~ apcna::; tratadas pplos govet·no::; c patrões; 
sob um ponto de \'ista ainda theorico e muito platonico. 
1!:' mesmo essa a impressão que ao mundo inteiro ac&ba de 
O.ci~ar U(lUcllc Cou~re~--so. 

Praticamente, em 1'ace dessas razõc>:;, u voto de hoje :!a 
llossa t:amara. ,:, porlaulo, inuLil po1· não vir aplainat· diJfJ.-
culdades nenhumas, quer de ot·dem iuterua, quer externa. 

Nada lo0'1'ariamo~. Sr _ P.residcntc, como j â. disso, u. uiio 
::et· arri~car, compromclLClr as indus-trias brasileiras, ainf.!'o.~. 
E"m c~tado incipiente e em come•;o · de f lorscencia -- dP, mais 
.a mais em um paiz onde não se fabricam as machinas p ru
prias á apparcl•hagem dessas industrias, ·dcixando,..nos n~ 
cruel contigencia de sermos vencidos em uma luta, em uma. 
concur rencia já. tão desigual para n-ós, c tão comprometLe.dora 
para a nossa emlrncil'!Wão eeonomica. 

Simplesmente a eon.fusão daos 11ltjmas horas, a angusf,{~ 
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de tcn1•PO, póde .Cli."'J)liear o silencio que guardaram, ante a ou
s adia d esses projeclos de convcn~ões inlernacionaes, os di -
plomat.as da nossa Comrnmissão de_ Diplomacia .•. 

o Sn. AuGUS1'o DE LIMA - o Brasil age dentro de sua. 
sobcr.ania com inteira l iberda'Cle; não tem de co.piar o qa.~ 
~<' delibera em ont,ras nações. Para isso a Camara nomeou 
ema C(:mmis~ão (JUC ·está tratando precipuamente do Msurr:
pto . 

,. O Sn. CARLDS PENAFIEL - Estamos vendo o contrario, a 
despeito do ap{lrte coni que me bon,ra o illustre P1•esidente 
da Commissão de Diplomacia, que a essa funccão allia a rk 
m embro da. Commissão dt>~esislação Social. a. que amlbo;; 
pr~rtencemos. Estamos vendo o contrario; esla Camara. mai,.; 
que pr ecipitada, com a s ofregui'<ião de suj.eitar, ode sot.opor. 
n r.s$a materia. a soberania a nossa organíza!:-ão lntorna de 
trabalhÕ industrial a essá espec~ de nova soberania mai..:; 
alta, de «Supe'l'-sobe,·ar.ill:P emanada de autoridades interna
nacionaes, dos membros {!a Qrganizaçúo Internacional do Tm
halho, instituto esse a,.ser crcado por foroa do ttrl:.. 405, a qUL! 
anteriormente m e reportei, mas, por emquanf"o, sugg<?.~tão nn 
papel,_ s6 no PDIPCI. . . · 

O SR. AuGuSTD DE LIMA -Dentro do Lerritorín nacicmal 
o Podt"t· LegislaLivo pó<:! e legislar .•• 

.O S1.t. CARLos PENAFIEL --- P<:~uco import.a " upm.·te M 
nQbre collega. Até ahi morreu Xcvcs. ;. 

Vol-to ao _ponto. A Cornmissão ainda não havia appro
vado o part'cer do Sr. José Lobo sobre aqu__elles projectos e 
já a Camara os <.lespachava favoravelmente. Esse é pr.tlo ladC• 
moral. ante o Regimento. mna qnestão até d" ct.hica pal·
]amentat·. o ponto vulneran~e de tão dese3!bido cstra.tegcma. 
A prova de que a Commissão não o e.p_provou ú que, nest0 
instanl~, ~6 agora á noit.<', pC'la pt·imeira ve:r., ali tra! amo;o~ 
dC'ssc assumpto, e nessa reunião de _encerramen•o dos no$-Scs 
t r·abalhos dest r, anno. subr~ legislação soc:ial. o que S<' apni'<H ! 
1'~i o ~ ~"guint.t>: o pafecer lá ficou para o :mnn, coui pedido de 
vr;;f.a:<; m'illl, na. gavcla da Commissãu, depoi:-: d(! ha.vct'Pm-~c 
n t>~:ul1) a. ~ub.-;: ~rev+>l-o os Sr~. Jo:;1~ All:!'Usl.o e João l>ernP.tla . 
.-·olhi·dni\ (os vnlos favnravei,;; do;; Srs. r.ort'r!n. O(! Br itto. Jo~ 
::l:i:u·ia. Tnut·inho c Augusto dP Lima. lf"nrlo o. 8t· ." :'.fn.nril'io de 
l.ner>rdn assi!:!:nado vencido. 

· Rc•qtHWida~ como foi. urgencia para a ~ua di:;cnssão e vo
lar:ão. em ·scgundn turno; :>f"g'lmdo acaba dn nos declara~· o St· • 
.José Lobo no seio rlnrruella Commissão. - r!eixo j:i dr. p;ute 
<t irrcg·ularídnde dM lramilPs, lomudos dl' nfogadilho c tu
mtt1 tl1(u· i am~ntc . 

· Di.<:po~nse-sP. o exanw . DispPnsc-sc a discussão. Monnpo-
1 i?: e-sc n opiniiin dP. nm parlamento inteiro por I ão cancioso 
pt·o,>.r.~;;o de c:1pta.c;:ão de votos, ma.s pe.lo menos que se dicrn ~s 
:claras qual a moth·ução justificavel de tal acto. 
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· Si e:ori~te urua necessidade de- ordem social interna, por
que não J~Oi; vêm ás mii.os pelos conductos naturaes, legittmo<;. 
cssn !i~rie d~ projectos? O pedido de sua a.pprova~ão foi feito, 
pol' venlm·a. ae+ Congre·sso, dado o caracter internacional dP 
ta.es medida&, ein mensagem do Sr. Presidente da Republica. ~ 
iAlgur·n.- que repre3entasse a vontade do Poder Executivo nesta 
Casa. o lf'l1tlm· da maioria, a propria. Commissão de Dip!oma
··cia. por Yia das ~uas rp.\ações de approxim:u;ão com o Mi
nish·o rJo Exterior , u m dos secret.arios do G<lverno da União. 
t~ve, por a caso. a cot·agem de !.ornar tal iniciativa? 

Absolu!amf'nle não. 

o Sn. M.'\t.mrcao DE T.AcERPA - P~co iicenoa ao dig-no r.ol
lrlga rara pcmderar que o pa.recer da Commi'ssão de Diploma
cia. nliá~· nnanimement.p a.ss ignado, foi ~:l'e minha lavra•. Nin
guem bn rtue se,jn mais contrar"io á Conferenria de \Va~hin
gton .ao qu~ eu ; até recusei ir rE'pre~entar a lli os opera rios · 
bra.~ileiros. ~Ias o pnrcc:er dn. r efP.rid?. Commissão foi :tpenas 
eslud:m<lo n qtJestfio sob o a·specto d iplomatico, e pedindo que 
a respP-ito da feição tcchnica. propriamente pe<luhar á legis
J:tção ~ocial. fossen; o:> pap~is á Comroi;são de Le~islaçiio So
cial. dn qunl. fazemos parlr. afim rle ser em estud4ldos sob es-sr 
pont.o dP. vista. e na re.fP.~ida Commissão fo~am eUes avocado'> 
pelo Sr. Jç,!':é Lobo .' O parerer r1n Corr.missão de Diplomaria, 
por t.n:nto. nem de.,·e ::.er citndo. 

o SR. c ,\JU.OS P EN.'\FIET. - Felicit.o-m~ peolo apartP d.P. 
V . E~ . . poi!: ,.aP. me permittir i1m e;r.larf>cimento Nlnven ientP 
~obrl' ou tra face rla f!Uest.ão . 

o 51' •. :\f.\tJRT~!O nr-: T,.\CEI\n:\ - o pnre·ncr da Corr.mi·s~!'ío dr. 
D iplomar.in. repito. foi nn:mimf'. t.om::m<io c·onher.imt>nto opr
nM t'l:l 'OllT'1!' lnf r rnacionn1 do raso P não P.TIIranrln no f'~Rme 
de »11'1'ifis. 

O Sn. f:~\!\LO!'; P t.NAFm~, - :'l'iin tomou. '{'lOrém. :1 Commi~
~ão rlr D!;"lomnr.in -;nmm i~ ~iin pPrmonl"ntf' nPsta. r.amnl':l :\ 
in i c in fi \'!'l fln mP.rlifln. :~pP7.nl' da unanlmiriadP M m quP np
pro\'nn ::1 inrHrnr~iil'. eomt:miP rio parf'!r. rw 1\r. \ 1. Ex .. rlr rr
mPI tt;>r· :\ ~·•r•ir rir Tl'o'fljPrl t'~ f'.OhtP C(')TIVI'TI~ ÕP~ I' rf'Mn1nlf'l1ri3-
('Íif':C: •l•' r:~rn i' IPr in'" ''n:Jrinn:ll. :'i rCimrni~~:i c) ~""P~r. inl fll' quP. 
f:lzl'm(')~ pnr·!l'. :\ ini~hth·a dn ilhl!:lrc Tnul~.,. 1ln hnnrnrl:t p.~r- · 
~1amhnc:lnn . ~r. Amlr:HI~> "RI'zP!'r:~ . Q\l f' nr.o pr•tf~"nrP n nf'n\wrn:t 
n:l ~ m"~H··: r•n:ul:'l'!': r0mT11i ;:,:ijp;:, ~Pm (• ' r.ommi;:~ão liP T.l'~i~lnr,:i< • 
!=:OI· inl. l1f'l''l l :·, dr Di!'iomnrin . nc'OI'I'I'\1 a lPmh rnnl;!\ nc tal ini .. 
r·intivn. J)ntrfll" pro\':l\'(']ml:'nlf' nfin ror ,:! i In ia o ohjectivn ri·~ 
U1f'~ \l11'rli•l:t s prl'!m•'!nr•· n f'rf',.~irlortr- ~ocinl d•' or·d(lm in1.1•r·n:t . 

!'em impoo;ta 't)cln polit icn f'Xf(lrnn. Tnmpour.o o Chefe dn 
:r·oder. Ext>cnl ivo. que mandou represent.nntes offiC'iRes :\ 
(!onfer~ndn dE' Wac;h inf!ton. ~~nlin 0~!!:1 nP.eessidnde . .Tamà.i~ 
~nresenr on -sr a P~tt:! 'Pnrlamento c;olicitnndo snnccão on raf.i
fir.:~<:ão a qunl(]uer ~ompromisso do Fh>asi l. de ordem lep;al ·no 
exterior, Pf!Pl mesmo ;1~ hoje deu cant\\$ a~ Gongre!lsa em 
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rela:torio da m:lssão ·que lá cumpriram M delegados d" go-
'Verno brasileiro. · 
· E' qne realmente nada obriga, juridicamente :fa11anl1o.
e.o 'Brasil. nem a nenhum chamamento legal de tal natureza 
tem o nosso paiz que corresponder, como se poderia crer ante 
o açodamento revelado na, approvação daquelles projectos ... 
· :\fuit.o ao · r-0níraríc•. Sr. Presidente, o supremo magl$- . 
trndo da nar-ão, o ~r. · Epitacin P~>~sfJa, parece que entende. 
11!iás. r:orn mnito cr ite!'io. pel0 que alguem ouviu do Sr. Mi
uistrn !io Exterior. que em \Vashington não esteve reunid1l 
umn eonrer~ncia srí d~ gov~r-nos dos pai.zes a1li representado!'!. 
um:l ent.:·r;t<.: inieJ•nacional só dos Estados alli congregados 
pr.r:.t \1ma tení ativa de ac•;ôrdos sobre a organir.aoão do tra, 
bn!llo pacífico indu:>t!.'ial em t.odo o universo. Foram t.am
bem membros da confel'eneia. toma!!do nella assento, d is-= 
cutindo e votando, patrões particulares ·f'. opf'!rax:ios 'lle ql.tll~l 
to.dos aquelles paizes. Os compromissos alli a'sumidos são, po~·
tantc•, jnnr:gnvelmente apenas .de ordem moral, suggestões d~ 
ordem moral. como 'li ~e tratasse de um r.onclave apena~ d~ 
},loder ~sr·iritnal. :r~ a p•ova 1!'rP.cusa,•el df'! 11ne não obr.ígam á 
Mncçã.o le;al, ue estamos primeiro e antes de todos a im
provi9:-~:-. ~~ (tue at~ ·rrojl\ nenhum paiz. mesmo entre uqúeU~;:; 
que já possuem leis o·pel'a·i'ia-s, se acceitou. se ultimou pelo$ 
poder!:'~ politil"ns t~Clmr>drntes e~!;:l. legtslacão. -propugnada pel~ 
Confert>ncía nos tt>rmns prPi"isos Pm quA nll::t a fornmto,u. 

· E, á.gor!l. nós, IJU.n não temos legisla~ão operaria. porqu'.! 
a propr!n !Pi snbre :H•cidentcs, es~P. primeiro passo tímido. · 
f'!Ue ahi i!!:'l.:i. ~ mun.\a n impraf.irave1. - somos os pl'imeiro~. 
pre.~~uro;;o;:. a r.ollocar a. nos~a soberania nesse parti~ular 
aba ixn (lr:'~l' snper-s<:•lli!T'!lnia., imaginaria ainda, que pre
ten0t' r~gnlar internacionalmente o trabalho indüs~rlal? Por 
qu~ nfic: n lr·nh:1lho ~ornrnerchl. o trabalho agrieola, a n.;;si ~ ·
tencin hn~::~Hn. todn fJ f.rnbnlho hl.Tmano ém suas faces mul

·fip1as. ~i o proprjo direito commum não está ainda uniformi
zado. variando de accôrdo com os costumes e o meiõ; de -povo 
para povo? f 

A ConfPr~>nCi3. de Washington. como todos os alvit.res d~ 
um ldirr.itn operario internac.·ional ~itados no longo r brilhan
t.e parec~r. rom qUP. o Sr. A~adc Bezerra p.recede diver!:Tos 
pro,iectos de ronvencõe!l e rP.commendações, ~ reiiuz-!>t.' a. um 
esboco. sem for~n e ~~>m orc!~rn. sem alcance soc.ial ~ s~>m 
effir:ac i :li pratica. 

Pt~.ra quf'. pois, toria essn !lot'fr~~midfin no votar. <tfinal 
ile {'ontr~!':. nm e~booo ? -

O !=in. Avc.usTO nF. LtMA - V. Ex. acha. então, rrremn
turo rp1o 1egisla.mos snbrt' o t.rabn.lh(\ ? 

O SI\. CAIU os .P.E:N:<.FrET. - V. Ex. eonbec-e perfcitrsmente 
~ minh-as manifestações na Commissão. Sabe que I.ds, do 
RIO Gr!ip.de1 n!lPra-.-vre~amos o al>stencioj:tismo systematico e. 
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absoluto do Estado nessa materia, de sorte que se tornava Ues ... 
necessario o aparte de V. E:-:. O que acho prematuro é uma 
decisão assim adaptada preeipitadamente, sob o aperto do 
tempo, quando a, ·camara cochila de somno e de facliga e já. 
se apagam os u1tímos lampeõe;:: ... Legislar ;já qunsi nas tré
vas sohr:> problema;; dP. tal magnitude não p(.J.Ie d0ixar de ser 
perigoso ... 

0 SR. AUGUSTO DF. f..IMJI. - Não é a.bsouiU!ffiente prema
turo. Ao contrario estamos Já em móra. Aliás, V. Ex., qUf> 
~ooperou, com. roda a compelencia, na Commissiio dr Le.gisla~ 
!)fio So&.al, está fazendo )njustiça a si proprio. 

O SR. CARLos PENAFJET. - Collwborei ali, com o mandata 
que benevplamente recebi da C'amara, ma.s esta. mesma Ca~ 
mara acab.a de «[)assar uma rastera>.> n:l Coml:ní.iJSão to~n, 
dissolvendo-a francamente ao tomar conhecimento. ao ap:vrova~ 
pro.iecíos qne ainàa ali di)Dendiam de estu~:los e pa~·ecer. 

Em materia de hypocrisia ;parlamentar, ,nada conheço d& 
mais completo! Senhores. não sou um ingenuo. e sei que n 
Commissão retardava seus passos. quàsi não lunccionava nos 
nllimos tempos, ·Dorqne se premeditava qualquer go"tpc final; 
e:;sf' improvi%o, essa,; surpresas de ult-ima· hora ... 

O SP. .. TosÉ LoBo - A~da C"Ste roez func('ionnu com :li 
presença de V. E:or ... 

O Sn. CARLOS P~AFIEL - Sobre ~sla t: ,outra;s que:;;tões,. 
. prGciso nssi.gnalar que não está em jog.o qual·quer capri .... 

cho pessoal meu, nessa resistencia aos project(ls. Quando se 
pede rat.ifi.ca~ão a convencões como Qssas visando a ínt.erna
eionalizaciío ·de lflis operarias, ci se 1em r!r: ouvir a voz ôa. 
nacfio pf'lOf; senF> repre-snntant.n;;, - o que {~ .insto. o que (~ 
ordeiro. o (fUI' l~ imprrscindivcl. antP..s de· J.u(lo. l} eon hecer n. 
opinião do::; mais •Erectamcnte interessado.'l no cn~o. E!ll toda 
a cpa1·te do mundo são cs~ms que:;.lões dif:ficilrnf'llt[} concilia
veis com a soberania da~ diversas potcncias signal.arias, as 
que mais vivos debal.es· provocam nos parlamentos. Aqui não, 
at.revNn-se a votal-as á!'l cstondicns. ao ::rpagar (]as luze!;, em 
uma ous:ldia sem nome em que nem no~ grandes Est.arlos in
dusLriaes da Republica. ao~ que teem justam.enlfl direito de 
1"allarem, se tem .a, de'lieadez.a. de ronsllltar. Fallo. pois arma<lo 
do mais leg.itimo dirPito. com o dc·Vt'r que mf' impõe a qu:a
li·dade de represenlanl.r. de um <los ma.i.s 110drrosos Ee.taàos in-· 
dust.riaes do Brasil. di) cu.io vailtOr, de cu,io su:rto industrial,. 
se p6d" ter uma kléa approximada pelo numero ·de fabricas 
que .sf'>:luplicaram 11os ·ciMo ultimo,:: anno!'. paii6ando de 
duas mil e tantas a dooe mil r1 I an:La~. (e is:>.o s() M . indus
tria fabril), ondf' está já invertido· um e.a.pHal rt:'sp<:!itavel, 
dl". cerca <le ::lOO. 000: 000~, 1eom 7n. 000 np~rnrios fabris mais 
ou menos ... 

O SR. ,)'1,\URIClo DE Lo\CERDA - Foi, ali<Í!s o argumento 
princip~.l de V. Ex., ainda. h a 1jouco na Comm1ssão, ·dizendo 
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que, ryu:mdo out.ras bancada~ tinham ouvi<lo OS.{Jhr-f.cs ·da orien .... 
1a<:ão polilica de cada uma dellas. pre-.::·1sava V. Ex. rl(' ou .. 
vil' 1.umbrm o Governo d~ -seu .Est:a.<lo . . e qu-e·. como a preci
;Jit::wão no dP.chliJ· itnpediria a adop~)ão deste alvitre. ped~:t 
Yi~la do .parecer. -lista manhã foi ~~onhc{\i<lo o "(larecer do Sr. 
José Lobo: agora ú noit<'> na Commissão •k. I.cgi·~la(~iio So
da.L ~~ e;; ta, f'm;.sua maior.i:1. n ar..c~:i lou. 

O SP.. CARr..o!-> PENAf'lEL - Honvc màis do que pr.cci;p•i...; 
Lação, hOUH" impaden:-:ia, soHregnidão. já. o disse. E' ver-· 
<lade que o Dün•io Offü:ia7., c~ta m:mhã:, puhlic.ou o parecer 
para que se 1i>rnasse -conheei<l•1 dos memoeos <l'a Commi~são, . 
.::eg;un<J(, honkm, de a·ntr.mão. nos ·Prevenira o Sr. :José Lobo. 
~f a.:; esta sú a. noiiA oSr. t'f'Ulliu. P. no in:f.rrre::mo· (:lest.a marrhã. 

· at.é âgora, durante uma das t.rcs !:'essões ·mgent.cs. que a Ca.
m:n·a effecluou ho,ic, pcd·iu-se ·urge111cia pn.ra a ~iscussão dos 
refl\ri<los IJro,j.ec.tos em segundo turno. o que é um ahsu.rdo, 
c cst.a. .ass~mblén. foi. de rúldão, t:ul(}o approvando .... 

O CJih1 é. de facto, JJ't·c torrp .. l ivcl (~ que não :;c toma umil 
deeisão ntJSf!l C!!;;a. pol' mni~ ;::N•undariu que seja mui ta>: ve-
7.e.c; ·n QU·:~tão, sem· um t r.lr.phon f"ma para o Prr.sidenlP. de 
S. Paulo ou tclegTamm:J.s pnra. o de ?\fina>;. sr.ndo a chamada 
,)ol:ith~n dos rwve1•narfm•r.s pra.f i cada, nãn só p(.llos •lil·eclores 
politi(!()~ r!o· Congees:-o, mn.s larnh.:m snrccdenclo o mesmo 
quanto ao proprio Sr. PJ•esirl f"nte da Republira . íf1lf" manda. 3 
r.ada r•a~o mensageiro;.: St'lls nos rlous grandes Est ndos, 
quando as qlH~stões ~ão dA maior importancia ... 

O Sr.. :\rAr:RTcln nr. J.AG\'RI[),\ - Rt:.>~i~lr·r-;.r! P.:'lt.on f!.I'IS.,. 
I :tnrl•L .. 

() Sn. r._\flLO~ Pr:;-:::-;,•FTEL - (J prnzrJ' do l'f'!~:i!';lro 4· f.n:ln 
lni'U. :'llãn ((•Uf'Nl <lizrr •'Om i~~o · {j lH~ t' f'THirmnP. p;;;:..'!~ r.nn~nl 
l a & •· JWO\'Uí' <ln lJ:u-mou ia t' c·nnfi·anc:a rc•cipro(•a>; , 

Qur. muilo l'ra, por;;. ([tlf) '!U, m()(!f'!'õto e ob:.rnro (r/JÍt'J 
r:poiar/ns) l'P,prr·~r.n t .. '\n t~ do fi i o 1 irundl' do Sul. 1 am
b~m l']tli7.1'S!:n ouvir o nwu r·hdr. o r~tndi~ln dN!ir·ado que 
~;i !' i:;:·, , O lllf'll gram!P F..::f:HIIl. urLidnd o~ rln rl'rl('r:tt;.ão a . 1"(\10 
~., ... 11ão p(Ítl l' Of'Anr o pnpf'l dL' nnr •J(J;; prin r~ipa.r~ F.,;lndo~ vnn
p.ua!'d•.'il'M f!U:llllo ;i -:u:L Pl'<"f.JWt•idndr :ndu!;t.r·ial r quanln. nn 
!'f'U íll'•'"li~;'in po!itiNl ,:nJwr.• a 111:\l 'l 'hn .Jn n(•f•llhlic•:t? 

O ~n. !\1.\ur:tr;íL' l>E L\f:EIIIH -- Y . Ex. pN!in vi.~l:l, iJltf' 

ih1• fm r.on•:•·dida. •·. •·nmn ~f'l l •·olll'r;~·n nn C:mrrmi~~:rín flf> LP
,:d:o:lnc::ão Rorir~l. rwn;;;n (!llo'. rln f:nmmii':~:ÍII, \". Ex. ll::Í (l pr.)dc 
,,, ,. rr):f'lltimr.nto. t .1•J;Oim1M·.) 

O ~n. r..~~ll.ll~ Pr::>:.WIF.r. - - :"': l' l't'l .r·~lon r•Prl~m:mrlo :1. "~~~" 
respl'ilo. n~n vi>:n :í. CnrnJJ\i~):fí(l. mn~ lüo f'órnenf..·· t'Ont.rn.· a 
nnar,•loin rr:inan!P. aqui nn rlt'nnl·io. t ransfoJ·mnan nr~1<>-;; ulti
mo:: dia;: em vPl'd:tdl'ira «Cai'n (]r Ül'<\lr.~» • . . E (. por c::sr.:-~ 
n.-·lo, prt•'urhnctore;.. pM ,;un~ marcha~ " ronlm-m~l'éhas, qu(• 
acnbo dP. :H·t~lJ>;ar Oi' ti irf.'C' f.ores politico:; da ea;;:. e a propri~ 
athitude da Mesa . 
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' - 0 SR. AUGUSTO DE LfMA - V. -Ex. não- protest~ na 
,booasião . 

. O Sn.. c,,nJ.os PENAFIEL ·- Só porque não estava :pre
sente- ;\{:.h:n-a-mc noutra ~ala. on por participar do embru
lhão E:ro qne rodou toda a C:nnara. :Aigora que soube, estou 
~ P!'O_t.estar oom todas as minhas energias, não em meu nome 
m;~1v 1dual. ~?las rrrn. nome da bancada de que faço :Parte, de
POIS de ~-m:1r todos os seus memb-ros presenhes. um a rim •. _ 

Ped1 v1sta do parecer na Commissão por que ali repre
sento uma corrente de opinião que póde ter voz autorizada 
~solução desses problemas. i\Ias si a Camara entende que a 
mmhR collaboração é dispensavel, então estou prompto a 
conceder o meu ingrato posto, naquella Commissão, a quem 
o quizer : . . . 

0 S.n. AUGUSTO DE LIMA - Ao Coní.rario! a c01!abOl'ação 
de V. Ex. é preciosa para n Commissão, leva muita luz sobre 
os pronlemas. (Apoindos). . 

O SR. Josm' LoBo - Aprecjamos devidamente os serviços 
relevantes d~ V. Ex., e por i!;:so mesmo nos causa estranheza 
a sua a fi itudP. dr! agora . 

O StL CARLOS P E!'IAFIEI, - Corram-se os olhos sobre as 
quastõe:; -vot.adas nos differente.s projectos... A menor del
las importa em materi::t uue já. merecia attenção ·· demorada 
da Camarn. por se tral.ar, mesmo, de uma f.ent.ativa. de uma 
aspira(:.ão de. ord~m internacional que. longe de nós, nem foi 

·ainda. examinada pela attenção dos nossos diplomatas. dos 
nossos ministro~ plenlJ)otenciarios no exterior, e· aqul. no 
pai.z, não tem tirlo a preoccupação necessaria por parte dos 
nossos governantes em gera 1. 

Refiro-me á qüestão das hm·as de trabalho. Sei e ap~ 
plalldo, como toda a gente consciente e sensata, o principio 
univer!'almente acceito das oito horas.Por . infelicidade,porém, 
é ainda s~~ thcnricamcnte que l'l!P. constitue nm preceito bem 
recebido, um rlogma perante o qual todos se curvam. Pra~i
·CamentF! r~>prP.ilr.ntn uma rias ~r·anrlr.!l <~:11/f'nth•ns co1wencw
nn~.~1> •in no!';~a, civilir.a'=:\o. 

O r·e~im"n r(;~" ('.ifn h.-,: ·a~. ai.<~ na pr·opria Tng-lat.erra P. no~ 
Esl..::utos Unklo~;. q\le ·~ cstab~I"P-~t·am na le~islu.çã(l ele ma
neirn fol'rnnl :tf•S cE:rio -ponto. ,. ondf" ~>llr> é af}plirado <:om 
r~l:~tJv:t F-tMtirli'io. np-"Hl~ ~ I'Xef"ntadu :\ J'ifir,a nn inrtustria 
IT'CC(lnica. ~on o n.rl'f I'!Xf.l>. ali:\~ pror,~c!ente hy~ienica. e social
m E-nti'. rlP fJ\lP. o trahtüho n:t!' m:t<''hin:tí" (• mai;. l'!mhl'u lc<:rrlor 
e m~nos intcllip.ent, rlo Qnc o mann:tl. o f'Jnal. por r>ssas mc~
mas t•azõP-s, pódl" :::r>r ~npportnd"' durantr pr·ar.o mni~ longo. 

?\o .Brasil, .ill nãn fnllo na differença do preço dos pro~ 
durto;;. prc<:o QUt\ vn\'Í:l de um pai1. para outt•o. e deve entrar 
comn fn ctor ptlra a n~terminação do nume1'0 di'! horas. No 
Brasil r. corenr:!a de iuéustrin metallurgica. a.pparelhada com 
roachinas de fabr-ico na.cional, já nos colloca em situação d.e 
.O,cpedencia econoníica ~::n ~ace das outras n ações que nos 
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-~endem es~ni' macbinas; e, m~smo que já. tivessemos inau
gura-lia uma industria met.allur:;rr'l't propria, o gráo de aper
feiçoamento oeSSI' instrumen!.nl , muito variavP-1 de nação para 
nar;ão, é outro elemento ponde.ravel :quanto á duração do 
tempo do trnbalho. Os pnizr:s :~roslurnado;; ao regimen rle 
poucas hora;;, dos dias curtos, são os paizes de industrias que 
permittem, p11lo npP.rfric:;o:urc.-~tltil rlf' ~na!" mnc.hinas, um tra
balho intensivo. 

~nda disso passou velo crivo rte 1.1n1a discussão crite
l'iosn, nem· mesmo no seio da C:ommissãc de Legislação · So
cial . T emos. ainda n. consid~rar a m(mor :-tctividade. do ope
rario brasileiro nos meio;: tt·opicaes e sub-tropicaes. E' uma 
fata!ida.de innegm•el. rhwido ~o clima por um Iado,e á rnoa por 
ont.ro. . · 

Junte-se a isso as <Hfficuldades de transporte. Sobretudo 
t&s:J~ diffieulda-d-es p esam formidavelmente na solução pra-
1 i c~ des~e problema, apparP.nt~eme·nte tão simples e de tão 
facil renlização. Ha alguem que não diviz,~, logo, que um· 
paiz como a nossa 'Pntria, :;em \'in~ de communieação, rapi·
da~ P. em quantidade sufficicnle. soffreri'l muito mais,ficará 
muito -mnis onerado, nnf.P- nmn. iguntdndr d~ horario no tra
balho. ·r.o qtw ot1fro, po!'.suidor rla.qne!IP.s rer,urso~ em~ larg-.1 
e~-caia? 

O dia curto corre:-:ponde aos paizes de indu;;t.ria::: inten
sivas 11..a producçiio e céleres na distribuição de ~çus pro-
duetos. · ·· 

T udo isso sem fali ar. Sr . Presidente. na situar.ão mone
t:.l.ria. ~> economica, outro· elemento de apreciação d-e uma lei 
sohre horas de t.rabali10, mõrmente quando essa lei é uma lei 
votada para a nossa fàchada externa c nos c:hega englobada 
em uma regulamentação por pretendidas imposi.;ões de uma 
Conferencia internacional, conferencia de g-overnos em que :1 
maioria de votos esteve . representada por nações industrial
mente :poderosas. r.onferencin. pP-1o seu 1~.do iniquo. tradu
duzfnrlo ma.is a. ''ontade dos patrões do que <los proletarios. 

• O projecto que se prometteu levar a estudo, na Commis· 
são. com respeito a horas de trabalho, é da autoria. do espirito 
brilhante de Mauricio de Lacerda, ma~ é antigo, de annos
passados, c essa questão de . horas, em qualquer cartilha ôe 
legislncão operaria, constitue o 4:.A. B. C.~ da materia, 'assim -
como o problerrul do salar io. intimamente correlato. 

O SP. . .TosF.' Loao --.A Commissão e~tudou essa questão de 
horas. · -

O Sn. CARI.os PENAf'IEL. - Indirectamente, por algumas 
incidencias apenas. Não a estudou, :porém, por um aspeeto 
la-rg-n e condicionado ao ambiente I;laeional. 

O SP.. JosE' LoBo - Fez a definição de principias e e.p
plicou-os aõ trabalho do commerçio, das mulher es e dos Jne
~ores. 
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O · Sn. AUGUSTO DE J"Tl\1,\ - E e::sa quost.ão, no Brasili 
f'sbí quns i pt·atü,amcntf' L'CRolvidn. 

O Sr.. CARr,os .PE:.->Xf'IEL - Pois. sim?! Vá V. Ex. espc~ 
rn.ndo por isso!. . . O Depu I a do Sr. Nicanor do Nascim~nt,o, 
nos~o companheiJ'O de trabalhos, tem lamentado a falta de 
r:ocurr..P.nfo:'i eslal.isl ico5 por não l-he ler fol'llc~.ido o ~OYi~rno 
ela Uniã.o nr.m ti. maioria do~ governos esladuaes. E não só os 
d.Oc:umen to~ c~lnl.islilcos !fazcín fn l r.a.. Sr. :P,r~idenf~. J;'ll ão 
1rm r);,; aincla os IJ\!P. ~r ehamam dor.umento~ IPg:isln. l ivos, em 
d:'isc suffieienlP ao esclarecimento da questão . Todo.; os ou-, 
h·o:-:· Jla-izP,s nf'~Sa maleria :tCt';'..Unularam :primeiro, de aecc,rdo 
c:om $UUS nPcc;:;~jcJade;; loeaes, · do meio C' · de tradição indu!
lría!. em um longo p('riodc d r. gP.stação. documentos dessa 
•.'SP•.·c ie, f.razidns paulahinamcnle. de legislat.ura em h.•gü;la
lura. pelos repr·,~~t•n l::mt es ao::; parlamrnl n~ pnlillcn;:;, aos. 1:on-. 
;!l'~s.;;os opf't'ài'ios, etc . · 

E.slamos ninda no t errcno da:; indapac•)c>!;. Vagamos na 
inc·orfPza ainda rins o.liseussõ:~~ acarll'mica" ·dr lheses. das in
terrogações mnl.uas, etc. FaJt.a_;nos ainda o material pra
Ucn onra nm t.rabn.lho Jezis!alivn desse .r.stofo. Ainda a..~im 
! ('Conheço que ,já i:izemos Ilmito =nestes iire.s annos. como ainda 
ha ponc.o mostrou o .P.rPsiàcnte dn, nrJSsa C•)mmissã.et. Sr . ,T(l!.lll~ 
Lobo. ' · 

. Or·a. rlc:mt.P r.J~,;:sn. !"ifuat:.ão de fado, para (ltlf' e~sa ror
J·id:t. rJr. 11ojr- ? .:Nüu vejo ::inrrramr.ntc molivos de orc!1~m int.rt·
nntional iltt ir.t<-rna f(ll·~ obrig::t.~~Pm a. Camara a f'ngul it'. -
J)CNlücm-me n. cxpt·cssãu. - uma :!>f~rie de pmjccto::; dP tal 
nnt.urt~7..n. 11m r.n:::arín, lo~o. dcllt•:; . .. Fir a. por \s;:o. Iavrndo o 
men pJ•otP:;!.o:t. rm nome rla hanl'~1rla. a qur. l.t~nho a honra (lp 
Jl!Wf.cnr.rr. E~;:r• pt·otPsl."' <>i~ifir.n CJUI'· :::n f iYI'S5'Pmo;: Udn eo
nluwim•~ntn rln f(llt~ r!::;;::r projecto lransifava. oquL .i<í. r> m sr. 
~undo turno. por um:~. manobra parlamPntnr infelil., ell& te
r·ia I fdo, no inst.antn pr~ciso, nMsn imnu~<:liato voto contrario. 
fm·malmenf.P eQntrn:rio. c.omo ora o faze-mo.!'. lnão s6 · pela 
:-uhstancia do -r.ontcúdo de tae;, projeclos. eomo pela f6:."ma. 
prlct pr·ccedenrc funr>;;!o do seu modo dr npresetação. (Jl1titia 

O Sr. José Lobo rrsponr]o a.o nt·arlot" fl\11) o precedeu na. 
fribuna, a~segumndo ([UC' não t.wr. nade dirccta ou indirccta 
no r·e.qnr.rinwnl o rlf' m·~f'tWia para rliscussfi(l f' votnção imme
r1in.ta !lo pi'njncln n. 6(i3. da antrwia do Sr. Andrade Bezena, 
a;pprovando as r.onvrnçf'll"s rJ·a Gon11'rcnci:t tll€'rnacionn.l rle 
Wash ingf.on. · 

Diz que 0 Sr. D~pnl.adn Anõradc B~7.1'rra tcr.:í I irlo fun
clndo~ n1oth·os 11nrn. .iustifíet:tl' ~;ua ncção. O pro.iecto foi np
prO\':Hlo em 1" disr11~süo r •í ccr.t.o que, f!m tal turno rcgimen-
La.l, só l'>C trnt.n da utilidade da mN.lida .A Cnmnru futma, pela 

t:nn. Commissúo C' nn J;lcn:win. r (lsolvf'.rá, rlispondo de !".e>mpo 
suflficiP.ntissimo. nf im de rhu· ttl).' dolal·hr>s do pro.iPc.f.o o dP.s
envo1vimenlo .que entender nec~ssal'io . (Jlu:ifo bem; muito 
bem.) 
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Enccl'l'adn a di!"cu:::-;ão un it.a das -cu1enda:; á forr~ ana' al e 
ãnn unc-iada lt votar:ãu. 

O Sr. Antonio Nogueira ivurv cnn'lurit~h.ar lt voiaçao) 
~r. Pt'(•sid•.·u-1,;-, u ~"ll:Jd•> ar;uha d •J mat> n;:: r· tl Camara tl 
elt: (•t!d;;s ú .Jr~i 'que f ixa :r :fol'l~a ll:.t\':1 1 p:tt'i.l " . anno fJl'OXimo 
vinJouro. 

:\ Cum!l1is::ito de ~Jariuha '·' r:\t L' l'P<t, r·Nmída lia poucos 
.in~lanlcs. foi r:h.! lf.':tt'•:r: r.•J• qw~ ::'1.' : tcc• ;il'.a, ,;,~!ll :;eis dcs:;a~ 
c·mc:n.das ,. st• t'f',ici las::em ;,1,.; dr~mab . 

Lcr•·i rnvid:unen t, ·· ii Ctl'tuara a» eur~::!Cht:5 r c,jeila tla1;, 
para llll0 dla vcrifhtw· IJll'\ rir.\ fac;l,>, r:ra iiD!)'.'i:i~i' d :i' nll'~lu<• 
Commi.~~il•• •lar-lh ~~ti ""11 assenl.itnellt(r. 
.. ;\"a lei rh~ f•.>l'til nav.tl a ConH tJhsÚIJ ~ ~ qll oo.;uu o se;;u i-n ~.:. 
al'iigo. que· a Camar;;t <tf)!_Hvvou. mais ou rn-~uc~ nos seguintes 
.:.et'llJn:!: ~o:; o;l'Ji, ~ i;l•: :-; r.;f'JWl'at·::; da A t·tuada <1\;c liv~rJó!ID mais 
.c!e. -l.n aiwn:-; ~11' :;~rvit~u ~r'l'tlO t·efor!llados com gradual.}ão do 
•}!O-oto ::il .t !"'J'ÍOt'. 1:, u:; uffieiae::: ;;rad ~tttdos :i0i·5 •) ·r dormatlus 
e•Jmu "I' td'f~clivo:,; fos:;em>.~ . :-5'iiu :w.~o.l i da-; ~t· . Pr•!Sidcu-le . 
qty~ j ir p e t·leTH: t'm ti lr;;i:;la.,;flu · ~ qu·. ~ f c.•r:lll! ~u:spr11,;ac; em lt• i 
1.!•~ tlt'l:t:.lllelllu . Pm·a riUu n quadro Lia Armada l'i..:a:;sc Ullt 
pomo •.l r~:o;con<>•·:: t.itiDado. a Gonuuissão de .l\lal'inha e Guerra, 
eotcuiku tjtll'. du\'ia an)l·l;::;~·utar (':5:-;a ubpu-,;;t,:'i o na lt.•i d· ~ for
lj:l~. qut• daria Ioga t' a lllfl pequpuo nunH:!t·~) Llc ,·a&u:;, prq

·llD!\'!unaud,_l a o:-; •.1l'Ji••iae:; t•r ••; un;o::; -;ull'fid·~n l.t~:; para :-:1: r ct:u-
1l! ~n~m a dtJa vrh·ada. 

O S•:narJn. porém, ,·.UH'IlÚOU, '·' J j:t.": 

:E~•sa intHJ\'UJ; ão. · f.'S~l t' ll1r.•nr.!a dn Sell<~'k, VC'tn [Jl'lHlU:dt·. 
Sr. J>t·e~• idenL• ! . d••:;rwr.as ta!Yt•z avuHuclas a:r Thcsu•H'O, ,. a 
~:c,Hmtis:;iio tm !.•~ tH.leu. r'Hibtn·a ·uão dP.Ya J;zr:r :>ohl'C o !S~<! .,. 
&flil'sliío ri•· _ ol inh o' il·u.· 'JH•· ..:l't'ÍU roav,• niPnlo rr;.icil;.u· a •·!1\lt'H
!I{l. llW:<lllo purqw· nu( ra irl•~nl int v il':'! !lr_, pl'l'.jeelo r.la Jpi d-~ 
forea ,., dt~ f "''t·a, n lor·um·ti a dc:;peza muito mais vu!Luus<J, 
i_)C•t•qunnf.q no EXPrt'iln a;: t·,.f'nrma.~ nãt• l•~ t ·;,n CO'rlla . 

,\. oull'a cmcuda r ej eitada é esla: 

S••1·ão admiLLiJu,; <i mnll'icula no se;;unuo muw úo 
rul'~u 11-n mm·irtlim da E::.H;ola ~1tval, dt:vcnclo ~:-;·t.udar 
~irnullanr!anwH f(• a malc1•ia· d:.\ ·\• e:lí1c: ira do I" aurt' J 
(na "'~;;a~ão 1•sl,jnmda_;. . o;: alum.n•Js :lPIH'Ovttdo:; em 
fuda!; as matrot·i:t.; do 1." anuo d·~ !liêJ(~;-Iina.-:,' (JU•.: l'Cf!Ur:
r eram matricula naquellc curso, foram approvados 
1w l'l'~IWC I iYo Pxam•! de admis:>ão '! ~:J.ti:;fizerum as 
demais ~xi-g•:ndas J'e~lame-'ltat•es.:~>. 

C) :.:.'lüo foi revisto . pelo oz·ado.r. 
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Vê v. Ex., Sr. Pre~idc)lte. que a e-m•enda dispensa dis
posições d!l J'cguhutwulo ultimamenli~ tmblipado. 

O Sn. PJfiliS DI> GARVM.liü - .Auarchisadora, 
o Sll. A;-.;TONio NDGVEIH,\- Faz t.ran~ferir pant o curso 

· · (la AmJat.la, asp!t·anf.e,; d•.o nn·~o de machinas o que vem pro
duzir um ;;r·a-.·o damno ao servi~~o navaL parquantõ é de 
wad1ini~tas que nós .predsamo~ ; ol'flciaes úe marinha ha 
em numero :;ufficienLr!. 

A out.ra ementl<.~. é do ,;.~;;u inte l..eor: 

«.Fi~:aJu dispen~ado:;, na yrox~m.- inscripção pa~:~ 
o Corpo de C~Iachinistas. os exames de Physica e Chi
mica e Hi~ toria Natural, para o~ candidatos que '''Ea 
Íll~tl'!li'Ct"I!IJI este unno 110 referidO CUl'SO», {' 

,l 
A lei Lu r a basl.a, Sr. Presidente, vara n:iostra.r que · :5é 

t.rata d~ uma emcuda que !~Ye naturu.lmcnte em vista. satis
fa"Zer a inlc.re~~es de um ou outró c-andidato, dispcns;.1ndo. 
tambe'm do regcüamento tlisposi1:õe.s de >::al'aciel' ·J.:eral • 

. .A il1neuda seguinte diz;: 
«Onde ;::onvier ; 

-:-AI't. Maud3. contar l.Jara ·a ref{Jr1tna dos offi-
da.es da .\rmada o tempo em que pertenceram ao ex
tiucto Collegío Nn~·a.l ou frequentaram o curso prepa...; 
rato rio annexo á Escola ~aval». 

Deve ler· lwvido um equíYoco qualquer em lal emenda; 
vi~to que já ha Ullla lei, dispouúo ::;obnl a CQnl,a.gem da 
te:liJITJ(), e da qual fui eu até o aulor. 

Os of1'iciaes da Armada já conl.am, para a. reforma;· 
'' o tem:vo em que ~e<>uiram o t:un;o annexo da E~1:0l(l. Naval., 

PareL~c-me QU<: o intuito do Senauo foi mandar contar 
•!6oe tempo av~ ~x-a~piranlcs que, não lendo seguido o curso: 
naval, São hoje funccionarios publicas em alguma~ de nOS58.S 
repartições, c quel'cm, enlüo, at:cresccntar esse tempo ao qua 
t:ontam pura o~ erfr~ifo~ .da ~ua apo~enladoria. 

Como j:í. exisl.r. ld nes~e Reul ido, a Gommissão deu pa-
t'uL, ~I' eont.rat·io. . 

E' a seguinle u emeuda n. i 1 : 
O ~.:urso de .!lhu·inha compõe-se de quatro amtos: o reb'U

Ia.meut.o J'oi feito !'Ae anno c a. emenda do Senado mand~ 
flt;t;cr a promo•:ã•J llü t'inr do let·ceiro anno. E'. r•ortanto, uma 
emenda. ~obre a qual a Commis~ão n~o se podia manifesLal~ 
favoravel. 

E pat·a ~<.~Li,.J'al\er a .Wtita cul'i~·~idade d.u meu lwriracll) 
r:ollega. r eprcsl.'nl.;mtc do F.~lar.lo do Rio. vou lamhem ler .• •• 

O ~n • .\L\L'Jucw DE l..IGELIJ),I - Neste mo:m·ento precisa
mos sabl!r mais dn que approvamos Jo que o que repro ... 
vamos. 
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_10. SP.. ANTONio ?\oot:C:I!l-\-:- . .. . E para 6a.Lísfa.zer a justa 
eUJ'IO?Hiadc· do meu . honrado ç.ollega, repr~?sentante do Est~o 
do Rio, vou .JeJ· a:; ~mcnda.~ que ti...,•erarn parecer fávora.vel, 
Dal'~ q: .1 •~ V. Ex. veja •lnr não pa::;~u carnnrã? pela malha.;· 

«.:\.o art. 1 ~. ~ l" - Depois {]a~ palav1·as <i Corpo 
Ja Armada, "~cfcsc.P.ulc-:;<:: «do Corpo de Engenehiro:, 
:\f aehinistas N avaes». · 

A lei ele força diz ~rue a for~a naval para o exerc1c10 
'de 1921, t.:onstar·á: l" , dos o!'fic.iaes do Corpo · da Armada 13 
clas5es annex:as. 

:\. emenda di5põe: « ... do::; L'l'Jiciacs 1la Annaua, do Corpo · 
uc Engenheiros :\ladlinistas e d asses aone.xas» . 

.Pa~:-:o ago; •a á otlf.ra e1oenda que diz : 

«Ficam di:;p~,m;;ado~ para as vaga~ !.!Ue se derem 
al.~ 3i de dezembro de 1921, as exigencius de dias- de 
viagem e a:;. ·de tempn tie commando, de immediato e 
de cmparque em na~·io J>l'onwto a navegar 1w Oceano. 
nos termos da lei das promo1;ões a. que se refere o 
deereto n. 4.018, de 9 de janeiro de 19201>. 

A 'lei de promoçõc5 :l'eila est.e anno é uma lei quasi 
de arrocho pa.ra a Marinha. c~uja situação é de ordem tal 
que nãv l)ermitle contar o tern·PO de embarQUe sóroente em· 
navios -promptos a navegar: e com~ ha necessidade de a<lmi
nis'tracião, o Ill'OiWio Go\·erno foi quem pleteou essa. emenda., 

A emenda :-;eguinte diz: 

.z..o\os offieíacs da Afinada iJOtn assento nos Con. 
i:(!'f!~"''':;; l~:>l.ad!•at::;, :;ão ex.L~J!-;i ,., as as dispusiçües do 
a1·L. 31. JJaragra.pho unico, e a1·L. 45, § 72~ do decreto 
n. 14.250. de ·7 de julho de i9~0~>, 

Aos officiae$ da A.rmada com assent-o no Congresso ~ê 
permiltída a. ptornocão por antiguidade, dispensadas todas a.s 
exigem ias rei las aos (li'ficíaes da Ar-maua. Os officiaes com 
a:;sento nos Congl'essos cstaduaes. que foram sempre equi.pa .. 
rado::. nesses 1'av-ol'es, aos <'.ougressis tas federaes, pleitearam 
e:;sa. medida. e a Gomrltissi:itJ ~entiu-se nu. necessidade õe dar 
o ~eu asscntilnento. 

A ouLra emenda rczu o seguinte: 

<~:Fica. o PoJer· Executivo aulot·izatlo a reol'ganiz.a.r 
e15 difl'erenlcs quadro:; dos corpos da Armada e classes 
annexas, ·a rever as d isposicões sobre as quaes estão. 
su~ilos os ·re!!J)cctivos officiaes e ref<lrma. CtOtnpUlso
ria, ouvindo para tal fim o Conl5elllo do Almiraa'*IO'i ·. -· .. 
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:;•?m au;:merrt.o uc de~pcsa e nd rc{erelldllln do Con
;:t·cs:::u :\aduuab . 

"\. uutra emenda diz: 

-ni:~ica I) G0\'CJ'llc) autt>rizado a r~dUl:-ÍL' de 200 vara 
I ~)ü o ·nwMt'O de primeiros tenerile$ .do quadro ordi
nariu d(' Gorpu da . . -\.nlla~a, · quando fõr t;egulamentado, 
oat'<! a Anmu..la, •J lJUadro supplemcntar>>. 

,A "'n·mat!u. JlleiLcia a appl'OYaçiio do . quadro :supple
mcnía.r <Jue exü;tc pal'a o Excreitu. De facto, tem direito; 
mas, p:.1•a regu~amenlat• '-' rtnadr.o !:!upplemenlar, terá de re
duzü· u nunH~J-rJ du~ ~csunclo~ tenentes, que fi~aria, então, 
e:xag;;erad~õ. 

IDii a Cõl1Cnda: 

. .:Fica considet'ado como ite emi.iarque o tempo em 
ljUC o:; offidacs do COrpo da .\.rruada ser ... ·iram nas di
'o.' CI'Sa:; ·lcgaÇ·ÕCS CS(-rangeira:;. .t:Jurant.c u periodo da 
;;uerra co_m o:-; I.mper io:; Ceulraes». 

·Offieiac" f•.'l'alll voslof:' :í disposit;.ã.u das legaçóe.s éstran
geüa~:. pe I L' fadu de c·onhcccren t bem as liuguas de'sses paizes, 
e de .se revdat·em ui~erel.o:; . ' 

'K5u ~ · po~.,ivcl que elles sejam P!'ejudieados. · quando 
1mmpril·a111 OL'lkn~ do. G"ovct·no, ma.quandu-:se contar .do em
barque 1) lcmpo que serviratn nessas · ~.r)mmissõe:;, tempo, 
aliás. r csll'iclo. 

Í:l'a u que tinha a dize!'. (Jlailu bc11t; muito úcm. ) 

O Sr. Presidente - .\ 'ou :;uhmcllcr a \ "•JLo:; a::; e-menda-:! do 
f:)euado á ron:a naval. · 

A'iJpl'ovaLlas :succc~:; [\·amcnle a,; cn1eudas do Senado n:-; . f , 
2 c a. 

· iJ\c,icHaua:s sutcl!~sivameulc a~ emenda~ do S~nado:;, nu-
~ncrus ·• c 5. 

"\pm·ovadu n emenda t.ln Scuado n. G. 
J\.çjci la das as l'mcudas ns . 7 c 8 . 
.:\pprovad:ts as erncudas n :'>. 9 ~~ 10. 

llc,i citada a emenda n. f 1. 

O Sr. Presidente- A:; enwndas rejeitadas vollam ao Se-
nado, officia11do-~c sobre o ococrrido_. · 

o Sr. Mauricio de Lacerda - Sr. Presidente, jedi a pa
·lavra para declara~ que v?f.o contra t9das as emendos dp Se-



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2910612015 11:13- Página 205 de 221 

689 

nado, :priucipalmcutc as rei ali v a:; a rcftn·ma:;., <i contagem de 
tempo de embar-que para os o111 i-ciaes que :mrvircm na:; lcga
~~ões o as regalias conccdidãs aos officiaes que LenhaJn a::;- 
:;cb.Lo , ... kl;, Con~-ressos ~staduaes. 

:(~~o que tinha a clízcr. (tllu'ilo lJern. ) · 
o Sr. Presidente__:_ ACiha-::;e sobre a m.esa o seguinte Qf

ficio do Senado : 
.<s:Exmo. Sr. 1° Secrelafío da. Camara dos \Deputados

Tenho Q. honl'a de enviar a V. Ex., afim de ser .prese.ute 
i Camara dos Doputado:;, a inclu:;a emenda que, ap-provada 
pelo Senado quando YQtou o proje<:lo de orçamento do l'lliuis
tel'io da Viação, para o c:xel'cicio de 19'2-1, í'oi, entretanto, 
únüttida na ímprc::;são dos aulográp.bos das emendas coon .que. 
o mesmo Sena.dQ devolveu a essa Camara á!quclle projecto. :~> 

O Sr. O c ta vi o Rocha (pala orclcm) (") - Sr . Presidente, 
;v. Bx. annunciou que se acha sobre a m esa um O!fficio dt:~ 
Senado, communican.do que no Orçamenlo da. ViarJiíO houve 
um en~:;ano . 

Quand•J o or•;a.rncnlo l'qi para .Q Senado, cotttiigna.va a 
vm·ha. em din,b.eiro na 11~.: n. 163- cConsLrucr.:ão d o ramal de 
i\Iarianna, de lJonte ~ova c da '1Pr.1nle de S. Frau~isw » . O :Se
nado resolveu não dar verba em dinheiro; m.as sim, autorizar 
essas obt'as c operações ·ele credito; ao mandar, porém, o or
~amento para a ·camara, veio cort;rda a verba em dinheiro, 

· mas não consignou no art. 2". com attinencia ás operações de 
credito, essas · obras. 

Como aquclla <..:asa do Cong1•cs:-:,.J n~cUficou essa rcdacção, 
peco a v. Ex. se dit,'llC submettcl' esse engano Li deliberação 
da -Ganmra, porque não quero corri~·ir a redacção f inal, ·sem 
o voto da Camara, o que ú mais rcg·ular. (Muito bem; muito 
bem. ) 

ADprovaua a emenda a q n,1 se refere o oHicío acima. 

O Sr. Presidente- .": .. t'l!a-:::c ;;.I)., r e a mesa o seguinte 

Rel[Ueit·l.l urgcncia pa1·a imllt< ·dinla discus:5ão e \'ola•;ão 
Lla::i emendas do Senado ao lH'njt~ct., Je ort;amento da .o\sl;ricul
tura, Industria e Comrne1·cio. pa1·a '1921 . 

:Sala das sessões, 30 de dc;:embr!) de 19'20. - Cinc-i?Utto 
Bra(Ja , 

!.J\,PllrOVado. 
O Sr. Presidente - .\[)pN>Yado o requerimento do ur

;;.cncia para discussã.o c vulação da;:; emendas uo :Senado ao 
ur•;.amento da Agricullul'a, vou levantar a se~::lãp por 15 mi-

í( • ) fNão · foi revisto pelQ ~rador. 
C.-Vol XVI 
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nuto~, •para a;uardar n PJ:.•,;ino r)J'r~a.mculu, que se ac·lla ainda 
na Corrúni~::;ão tlc }'inan.;.a:s. 

Admm-:sl! á mc~a ll'e~ o:fricios du :::enado, í JlW Yãu ~cl' 
lidos. 

~UIJ li tios (l::j r)fficios ào Suuadu. t emdtr:ntlo as C1· ~lllns 
úa;qucl la. Casa do Gongrrs:-:o N-acional; ao!:i pt'C1jr ~(·Lm; dc:.:;a Ca
mara, Iixando a ~le::;pe~m. d.u .MiniM.erio d<~ lFm:cndu c tm:audu 
a Receita Geral lia Jkpublica, para o excrcic\t' de 1\1;!1, -
A' {;I)Jllmi::;sãrr de Fínaw;as . · 

. E' lido o u1'fic ío do ticuado, r:ontmunieando qur! ll :0:1'11UIIIl 
cow:ol'dou com a rcjeil;úo, pela Camara, Lle ~uu:; ·~mcmlas no 
projectn, fixando a úc~pesa do l\l inislcrio da Guerra. -lll
feiracla. 

(Saspclll.lc-se 0> sessão tws· :JO múwlus. ) 

(.4.os .f..) minutos, o S1·. Bu.cno Brandão, ['residente, l'C .. 
a-~:Sumc a cadeira da pl'esidencia) • 

O Sr. Presidente - Reabre- se a sessão. 

Al.lha-se sobre a mcs<J.. o seguinte 

H EQU .t::nt :M El'\TO 

-II.~qucir.o que a vola~:ão da:~ emenda:; do ~scmulo ao tW~IÍ• 
nwnl-o da AgL•icullura srja feita em <loís g-rupo,; : lH'imci l 'tJ, 
as que Lcem parecer 'favoravcl; segundo, a:; que te em pai'Ct:t.!l' 
contrar io, de ac.côl;'do -com o Regimento . 

.Sala das sessões,. 31 l1e uc-rA2mbro de i H20. - Cilr•:irlu{u 
Braya, relator. · 

o· Sr. Mauricio de Lacerda 1J1t'onunciott um di:-;c~tll'i'\11, clllt! 
:oão foi publieado no Dia1·io do Cnn!frésso . 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ortlou.) ( • ) - :-it·, t!•t·e
sidcnlc, para uma poudcraçã0 apenas . De<.:lat·o (]ti C wtl u fav• ~
ravetmcnt.e o rcqtu!rimcnto do honrauo relator du Ol't'llll!Pilf(l 
rla Agricultura. ;.:em. todaYia, de modo algum. prclc•ntlc•l' eniH 
i·sso lançar ao sólo do nosso plenario a semente das YDI.Itc;üel'l 
~lobaes. · . . · 

Entretanto, no caso da votação desse Orc.amenl.o, Jú. nnla: 
..simplicidade de ·que se ·reveste-m, quasi sempre. as f!mcntlaH 
<io da AgricultuJ·a. jã .pela- mnticnlnsidad!' com fJ'I" o c;nu 
Hclator ~n esL.udcrtt. acomrpaTl·hado. ·al i.á5, rlo ~~·. · mini,;l.rn na 
Comnüs:-;ão . . ~á !.lO L' lel' eu cs/".nd<J {J1'escntfl ;\ '1-; l'!liH.ff~ I tU l' l .t~ 
desses c:> tutlos. pusso, em consequcnda, apoiar semcl~ tanl r1 
r cquerímcnlo. ~[as sfi o faço, d'cclnro a. V. Ex .. pr1~tniúo ra•lu~ 
circumstanci~~. pela hora avanr;adis.~i,ma em aue dcl ibcmmll~:~, 

( •) ::'ião Co i rcyis to pelo oruoth• . 
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e , sobretudo, para que quacsquee rcs istencias no terreno de 
repugnancia de princiyi<1s e () dcscjn de não se -crear J)rece
deatc::; dc:;t.a urdem não Yenhalll dat• t·c:mltado:; IJOntrapro
-dGcente.:::, ~(1!110 o uc s~ p1·i v a t· a n,~J..U bl ica de seus o·rcament.os, 
regular .e normahnBnLe vulado:;. 
. Nest-a:; cond ições~ :::imtJlcsuum Lc pela. ul'gem;ia, pela pre-

mencin. velo cslad(l .Ue necessiua<lc !Hn {[Uc ficamos das leis 
de mciu::;, ê que voto pelo tc:qucrimenLo do honrado DeDutado 
por S. Paulo. . · · 

A1)provado o t•ei'eJ'io.lo requcrimculu do Sr. Cincina~o 
Braga • 

Di:;cu::;são unica das emenda:; lln ~uadu au projecto da 
·camara. i'ixaudu a t1cspe1-a do Míu ister i0 da Agrkultura, In
dustria c t:ommct·uio pam o c::wrci't.lio dt: 1\1~1. 

Encct;rada c annu neiada a vola~:.ão 

(OHÇA.Ml·:::.;TO D,\ .\GIIICUJ:fUlL\) 

O Sr. Presídente - Vou :;ul.unclter a votos as emenda~ 
·uo Senado em dois grupos. 

(ORÇAMENTO-DA AGfliC{.;Ll'URA / 

Approvadas as emendas do Senado. constantes do pri
meiro geupo, com parecer favoravcl. da Commissão de Finan
t;l:l.s: 

. :\::;. f , .3, -i. 5, G, 7. 8. 9, 10, 1l. 12. 13, H, 15, 16, 17, 18, 
.f !J, 20, Z L. 22, 23, 2-l, 25. :!6, 27. ~S. 30, !H, 32, 34, .35, &3, 37, 
;Js_ . 39, .lO, 41, 42, .í~3 . H, ·.i5, -íõ, lt7 .. íl:l, .J.!J , 50, l>!, 52, 53, 5-i, 
C:,õ, 5G, 5i, 58. 59, &O, GL 62, 63, :G[i, 613, U7, 6·8, 69, 70, 71, 72, 
73. H. 75, 76, 'i-7, 78, 79, SO. 81, S.í, 85, 87, SS; 89 .. 90, 91, 96, 
:100. 101, 102, 103, 105. · W6. 107, 100, 111. H2. H S, 114, 
!1 5, :118, H9, i 20, ·121. 123, i2G, i Z7, i39, 131, 13-2, i33, 134, 
133; '136, 137, !38, e f H. 

O Sr. Presidente - .V'ou submell.er· a voto~ o segundo. 
gl'Upo .. de emenda~ Llo Senado ao ürçamcnto da Agri'0ult.ura, 
cnm parecer contra1'io, da CCimllli:>~ão, 'COnstantes dos seguin
tes : . 

N;.. 2. :!9, 33, 6.í., 82. 83, 86. 9~. 93, 94. 95. !)7. 98. 99·. 1Q~. 
f!O~l. HO. 116. H7. 122. 12!t. 125, .1 28, 1~-9 e i!iO. 

O .Sr. Ribeiro Junqueira ( 1Jel.a ordem,) - St·. Presidente, 
entre as emendas que tiveram pareeet' contrario da Commis
:;ãtl de Finim~:as, l'St á a de n. \}.3. Chamo a attenção da Ca
mara para esta . emenda, pcrlindo (~ ·Casa que vote a favot' 
della . • 

Essa cmcnrta e::;tipula a ' 'crba de dois mil -contos para. 
pagamcntó de. subvenções dh·ighlas 'OCl.a con~irucção de es
tradas de rodagen1. 
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Como V. Ex. sabe, ha uma lei que autqriza a· GpvcrnÇl da 
!União a conceder auxílios até doi.s contos de l'é is por k:lo
metro de estradas de l'odagem, coustl'uidas np;; Lermos da. 
rr.esma lei. -

Ainda este anuo o Governo da Republica., uão tendo cons-
tauo do orçamento a vêrba uecessaria para 9 alludide paga
mento, mandou mensagem ao Congresso, pedindo ·fosse de-
cretada a verba de dois mil contos. . 

A Coremissão de Financa's emittiu parecer ravoravel e 
coneedeu o credito de dois· mil contos para pagamento dess~ 
subvenções . · 
. A lei não foi revogada; a Camara não incluiu essa verba 
no Or'çamento da. A~"Ticultura. O Senado emendou-o, cla.ndo a. 
;verba de dois mil contos para essas subvencões . 

Pergunto eu, Sr. Presidente: no momento em que o Par
lamento vota o imposto de transito, determinando para a cir
eulacão ·das mercadorias a la:xa de dois réis ou um real por 
kilometro, é just{) ;que esse mesmo Parlamento tire o pequeno 
auxilio que concedeu aos Estados e muni:cipios para constru
-ooão de estradas de rodagem, indispcnsaveis ao movimento . 
dessas mercadorias? 

Parece-me que a maioria da Camara será favoravel a esta 
emenda; requeiro, por conseguinte, a.:V. Ex. que essa emenda 
não seja votada conjunctarnente com as outras, mas separada-

. mel!-te, para que a Camara. conscienciosamente, possa pro
nunciar-se sobre ella. E, como ·não desejo crear embaraços á 
marcha dos Orcam<;lntos, peço a V. Ex. que, na hora de v.o
tacão solicite daquelles que tiverem de votar .a favor fiquem 
desde· logo de pé, afim de que. a Mesa possa verificar se a 
emenda obteve ou nãl~, maioria em sua vot.'lção. (Muito bem:; 
muito bem)~ .. 

. O Sr. Cincinato Bnga (Pa1·a encaminhar a votação)" ,..::. 
'A Commissão de F inancas, de accõrdo com o sentir, mais de 
uma YCZ enunciado sobre ma.tcria da · mesma especie, deu pa
recer desfavoravel u esta emenda do Senado, por. adoptar o 
criterio de que o set·viço relativo a estrada s de rodagem devo 
pezar de prcferencia sqbre os cofres estaduaes, é serviço de 
natureza dos Estados, em vez de pezar sobre os cofres federaes, 

O Stt. RIBEIRO JuNQUB:IRA - E' auxilio concedido de ac-
eôrdo com lei existente. · · · 

O Sn. CINCtNATO Bll.o\GA- Esta ê a razão que a. Commíssão 
t.evc para dar esse parecer . Nãp me opponho, porém, absolu
l~mentc, Con cordo com o r equerido pelo nobre Deputado por 
'Nrinas Gl'lraes. e:xactamente por que a Camara, em sua maioria, 
:poderá divergir do criterio da Commissão. A.eho que o cri
teria é bom • . é razoavel, na actual situação de diffictildades 
financeiras d aUnião; mas a Commissão .(Jeseja que·a Camata 
tenha ·ampla -liberdad~ de deliberar, e o modo de u~ar essa 
liberdade, neste momento, a esse proposito, é o constanLe do 
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requeri:me~to _forrnulad.o pelo nobre rneputado por Minas Ge- . 
raes. CMu~to bem; mu~to bem.) · 

O Sr. Mauricio de Lacerda (para encaminhar a votação)" 
':- ~r. Presidente, sinto ter Qe pôr a minha paJãvn em con
trario á dos dois illustres colleg-as que acabaram de falla.r , si. 
hem que um -pouco de accôrdo com a do relator. O argumento 
invocado de que existe uma l t>i e de conformidade com ella. se 
deye pagar essa subvençií.o, é altamente valióso, e não menos 
valioso é o do llonrado relator do oroamento da Agricultura, 
de que a situação dos cofres federaes impede que neste mo
mento nós façamos o dispendio dessa verba, tal é o depaupe
ramento dos mesmos. Acredito, entretanto. Sr. Presidente, 
que o -honrado deputado por Minas Geraes nã.o nega,rá um fac-

' to: ~ que estas estradas de rodagem só receberão as subven
ções depois <ie construiflas, e que as meTcadorias oneradas com 
o voto de sua bancada, que por elle a onerou, si as quer 
<:lesonerar agora pela circulação em estrada de rodagem, não 
será porque a \•erba não seja votada nesta cauda de orça~ 
mento. . . ,. 

O SR. RIBEIRA JUNQUEIM - O orca.mento 'é o logar regular 
para taes verbas . 
' 0 SR. MAURICIO DE LACERDA - ••• que essas estrailas 
!{Ieixarão de offerecer conducção. De resto, V. Ex. sabe, que, 
4:lm materia de construcção de estradas de rodagem, os abusos 
são muitos mai~ fa,c.eis, provaveis e até fataes, do que em 
eonstruc.ções de estradas de ferro, onde, apezar de tudo, se 
~ão e se. mulilplic.am. Vamos votar ·dois mil contos,. para o 
K;•overno dar á vontade, examinando como entender essas con-
2trueções. A lei offerereriá vantagem si o Governo, quando 
$0lieiLasse ·o crerWo ~ubmettesse ao exame do parlamento o 

·modo comn foram construídas. Votar, assim, d01s mil contos 
:para fazer estrafias de rodagem nü.o parece regular. · 

O Sr. . Hm'J'ún DE Boz:\ - ,:\s subven()ões são pagas medi
ante ex::til1e das ~slrnrlns r.onst.ruidas. 

O Srt. !\f..•UJUCIO m~ L,\CERD_\ - EnLendo que um credito 
~de dois m il contos. seja para que servico fôr, não devP: ser 
oado sinão por solicHáção do Governo. O Sr. ministro da 
!Agricultura esteve presen t-e aos trabalho sda Commissão; o 
Relator, por rore.a,- eleve t rn;du:r.ir a opin_ião {io. Governo . Si 
·o Governo -acha dc:snecessar1o. é ser ma1s reallsta. do que o 
r ei, dar mn cr-edito.. que elle não -pediu. · . · 

Por isto. requererei a verificação da votação, si a emenda 
:rõr ap-provada. (M~dttJ betn; muito bem.) 

o Sr. Paulo de FrGntin ·c·) (para encam~ a t70faecfo)" 
;- Sr. Presidente. parece que a aeceital,lão da emenda ê da. 

.t. (") Este diSC'urso não fo1 revisto ])elo orador. 
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maxima convenicncia. O Govrrno não iem absolulamente 
<le Pni regar essa importancia a A ou a B; tem apenas o re
curso or~amentario necessario para que não se interrompa a 
iniciativa particular, quo tanto se tem desenvolvido em rela
ção á ennstructãn de rstradas de rodagem. 

Essas: estradas são wrdadeiros affluentcs dos caminhos 
de ferro c lcm-sc mesmo verificado que algumas das estradas 
de frrro não r-ai isfazem por completo aos intuitos de sua 
constrncçãQ, .p~'la cirrum~!ancia de não trr facil o accesso a 
suas Pstaç-ões, arcl';;so qn!' S(l póde srt• obtido por meio de es
tradas de rodagem. 

E' exorto (]UI' i'-1' podem dar abusos, · mas tae;; abusos 
lant.o se podem dar Pm mrnsagens que solicitam credito, com•l 
se podf'm dat• do mcs:mo modo nas verbas orçamcntarias. · 

O Sn. Ar.\'ARO. BAPTISTA - Mas seriam descriminadas ·as 
verbas. 

o Sn. P.\ULO DE FRONT!~ - o Governo deve, nesta ques
tão, como orgão administrativo, merecer a confiança da Ca
mara, r ru fJl111 não ;;ou governista tenho nelle a confian(;a 
necessa1'ia. 

· O Sn. Ar.v.\r..O RAPl'ISTA - Enlão V. Ex. ha de dar apoio 
a t.odas. as ou iras q\leRt.LieR adminip;t.raHvas. Niío deve dar 
a umas e nt'gal' a outras. 

O SH- PAULO l>E FRONTIN· - Dou ao Governo, nestas 
qucslõe,:; administrativas que ficam ao SP.n criterio, todo meu 
apoio; mas nl'go 0ssc apoio, em se tratando, po1' exemplo; de 
autol'ização ampla dP r·f' i'orma, rm qui' p6de. haver. rreação de 
iogarf's, Pm qnr- possa haver inconvrnient.l'~. ·· 

O illm;ll·c· Dl'pularlo por S. Paulo, St'. Cincinato Braga, 
que sahc r(uc, no seu Estado, os recursos permittem estejam, 

. com enormes vantagE>ns, circulando por toda a parte automo
veis, como vehiculos modernos, em estradas recent~mente. 
construidas, certo, accederá á justa solicitação do lllustre 
J:)eputado ])OI" Minas. (Jlu.itO vem; m~l.ito bem) . 

Em seguida '~ ap.provado o s~gundo grupo de emendas do 
Senado, com parer,er (~ont.rnrio da r.ommissão df' ;[<"inan~as, 
salvo a eml'ncla n . ü3. 

Posta a Yotos. ,; rrjt'itacla a f'nwnrla n. 1}~. ct0 Srnado, a.o 
orç:ame.nto da Ag!.-i(·ultma. · 

O Sr. Presidente - As emendas rejeitada~ voltam a·o Se
~ado, offidando-se sobre· o occorrido. 

·Acha-sf' Robre a :\frp.a o seguinte 

Requ~iru llrg-encia para immediata discussão ·e vota~.ão 
das emendas do Senado aos orçamentos da: Fazenda e da Re-
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ccita ; e .qun a: .votaçfLÓ seja fr- ita 11m dou.s fJI'npos, sendo um das 
que têm parecer favoravel H out.t·o das qur. têm pat·r.cer 

· ('Ontral'io. 
Snla da;; ~es:-;õr.s, :H dr. de7.P!l1bl'CI dr 19:!0. - Anionin 

Carlos. - CrJi·los Mo.r:im ilio.lu> . 

O Sr. Presidente- Von ;;uspP.nrl l'l' a srssão por'l5 minutos 
pa)'a aguardar n;; em~ndas do ~Pnado aos or~a.mentos da Fn
zenda e da Rec··1 iln , qne st: acham na Com missão de Fina·nças. 

(Suspend~>-se a sessão ci. ·I hora P ·15 minu~os . .! 
(A' I hora c :w minutos o Sr. R11.P1lO Brandão, P i'l'siderl t f', 

Ti!llssume a 21r esidellCia.) · · 

O Sr. Pr-esid-ente - Reabre-se a sessão. 
Vae s·e proceder ti leitura _de dous officios do Senado.-
E' lido o officio do St•. 1° Secretario do Senado, de. l1o;je 

datado, enviando as emrnda·s daquella Casa; do Congresso Na
r.ional ao J}l'OjP.ct.o da Camara fixando as forças dn ter•t•a pa.r·a 
o exercieio de 1921. - A' Commissão d e Marinha e Cuerl'a .· 

E' lido outro offiho do m esm·o senhor, de igunl data, en
viando as emBndas do Senado a·o projecto da Camara fixandO 
o subsidio dos Sl's. DE'r1ut.ados e Senadores .. - A' Commissão 
de ·Finanças. 

O Sr. Presidente - Vou ~ubmett t>r a discussão e Yota~ão 
o orçamen lo da Rer.l'it:~. · · 

DiseusRão unkn da.<õ emcndns do Senado ao pro.iert.o da 
r.amara ore.n-ndo n Rer.rita Grml da Rr'publiea para o e-xf'rcic:: o 
de 1921. 

Encerrada e annunciada a vot<lç.ão . 

ORÇAMENTO DA RECEfT:\ 

O Sr. Presidente - Vou submctter a voto.o; o pPimciro 
grupo (lp P.mrndns 1lo R1mado,. dP. acr.(kdo eom o r~'querirn.Pnto 
approvado. · 

Approvn.do o prinwiro grupo de emenda;; do Senado ao 
orçamento da Rr.,'eit.:~. 1'0m pat•ecer favoravrl ch Commi"~ão (1,~ 
Finanç-as. ~onstantl's das segninte>s 
31, 32. 33. 31 •. 35. a;. ~1s. t,o. 41, 42. -~5. ~.6. !~0. 53. 5-'l. 55. 5t.r 
e 57. 

O Sr. Presidente - Vou suhmrttf' t' n ,·otos o f;<'gl.mdo 
grupo dr rmE>ndas do ~Pnado ao o_rçamrnto da Rt'crita. 

R EnETTADAS a~ em~ndns 'Cio Senado eonstantes do s~gnndo 
grupo. com parecer r.ontra-rio, sob ns; . 3 . ·"- ~. 8. 9. H. 13, t 6, 
f7. ts. ~o . 23, ?6. 35, 39', 43, 44. n .. -'I S. 50, :.:t ~. 5:; , 
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O Sr. Presidente -Vou submett.er a. votos oa emenda n. 25, 
oo Senado, ao or(fam'ento da Receita em cuja Yolação houve cm
.i)aLe na Commissão de Financas. 

Vou proceder á leitura da emenda n. 25. (Lê.) 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) - Sr. ·Presi
dente, pediria a V. Ex. a fineza de me ·esclarecer sobre a s~
sni>ficação das pn lavras «referidos serviços», que se contém 
na emenda. 

O Sr. A•n.to.nio Carlos (para encaminhar a votação') -
Esclareço: essa errienf!a estabelece a iS'enção 'de direitos al
i·andegarios para o carvão de pedra. e oleo de petroleo, impor
tados com rlcsli11o nos. sct·viços de illumin:-u;ão, agna ou es:;of.os, 
dos municir,ios ou dos E"lados. . 

Todo o mat.orin:l importado para tn.es sct·viços, em virLuJe 
íde disposicão vol:Jda peln Camara, em~ ·3" discussão da Rcccil.a, 
gosn, nas a.Jfandrgas, do :J]Jal.iment,o de 75 o/o sobre os dimiLos 
~specifieos que g·rnvam a cnl.r_ad'a dessns mersndorias. 

No mn.Lerial de que se trata não foram incluidos até 
agora nem o carvão de pedra, nem o oleo de peroleo, que a 
emenda, como •acabo de diZ'er, isenta inteiramente da: tribu
tação aduaneira. 

Fui voto contrario, porque esse favor, que não tem exis
tido, vae além do que se estabeleceu em ga discussão e por 
entender que é de muito bom aviso nos premunamos contra as 
õconcessões de isencão de direitos, provavelmente um·a das 
causas de grandes desfalqu·es na receita publica (.Muito bem.} 

Posta a votos é re,i eitada a emenda n. 25, do Sem!io 
ao orçamento da Recei t.a. 

O Sr. Presidente - As emendas rejeitadas voltam ao Se
nado, officiando-se sobre o occorrido. 

O Sr. Mello Franc~ (p.ela ·ordem) ·_ Sr. Presidente, es
tando a Commissã:o de F~nançq.s reunida, estudando as emen
·das do Sf\nado ao orcamento da Fazenda, e deYendo o Se-

/nado Federal. segundo est<í. annunc.iado. reali1Ar sessão ama
!llbã; ás 11,50, para tomar conhecimento das decisões dn. Ca
mara, requeiro a V. Ex. se digne consult!ll;r a Casa sobre se 
c~cede prorog·acão da hora da . presente . sessão l)Or uma 
hora, afim de qne a Camara dos Deputados posoo.. resolver 
sobre o parecer d aCommissão de Fimm(}ns. 

Consultada. a cninAra concede a prorogação da sessão 
por uma hora. 

O Sr. Presidente - Vou suspender a sessão por 15 minu
tos, afim rle aguardar o orç,amento da Fazenoo. que está na 
Commissã:o de Fi~anças, .. 
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(Suspende-se a sessão ás 2 · horas e 30 minutos.) . 
(A's 2 horas e ,H; m.inutos o Sr. Bueno Brandiio, Prest

dente, 1·eassume a cadei1·a da presidencia.). 

O Sr. Presidente - Reabre-se a sessão •: 
.Vou submetter a d-i-scussão e vofll,ção as emendas do Se

. nado ao orça.ment.o da :Faz•enda. 
·Discussão unica das emendas do Senado ao projeeto da 

Camara., fixando a despeza do Minisiedo d:. Fazenda, Dara o 
<!xercici o d c 19& 1. 

Encerrnd:t e :wnu,,~;iada. a vot.:H;ão. 

o ltÇAMI>'N'l'O DA 'F'A7..ENDA 

O Sr. Presidente - Vou submettcr a votos as emendas do 
1" g1·1Jpn · cnm p::u•er't'l' favor:wel da. Commissão d•~ Pinanoas .. 

/\ppn•Y:alo " .prinwi,.,., g-l'npo de emenclas do ~~~n:J.eü ao 
tw()arnunl.,, tia Fal(l'flt.l:t t'nJn J• iil'Pc. ,.~,· J'a\'~lT'HV l \1. da Commissão 
de Finnn!;as. !'tlh ns. "· 5. 8, ~. H , 12, iH, t7, i8. 19, 21 , 
22, 23 M . 2f:>. 27. 2~. ~9, ::10. 3 .1, 33, :iti, 111 , 4-5, 47, 'tS, 51, 
5:{, M , !íu. 57, G!l, !;1, ~~ , GS c 6!l. 

ne,iPitado o S(;'g'Undo grupo de emendas do Sen:J.do. no 
orçamento da I<'azcnàa. com par.ecer contrario da Commissão 
de ,Finant~a;,. sob. us . 1, 2, 3, .6, ~ i O, i4, 15, 16, 20, 26, 
32, 34., 35, 37, 38, :{9, 40, ·í2, 43, V1, &6, 49, 50, 52 . 55, 58, 
60, 62, 6:~ , G-i, 65 c 66 . 

O Sr. Presidente - As emendas rejeitadas voltttm ao Se
nad~ officiando-s~ sobre o occorri<io. 

Aeha-sr. sobre a mesa n seguinte 

HEQUE1\1MEN1'0 l>E üRf:E.NCt.( 

nequt:'íro nrgt'ncia pnrn immerliata discussão e votação 
das emendas do ~r'narlo ao 'PT'O.i ecto de fixpcão <le for~ni'l de 
terra, df'dar::mdo a ,·otn\:;to ~r.r feita rm dous grupo~. um da'3 
emen<las com pm·ecr-r fnvornvcl , outrt' das emendn~ ~om pa
recer contrario. 

Sala da~ sns~iic~. ::ln ri r. õezembro de 1.020. - l oaqnirn 
·osorio. 1 

Approvado. " 
Disr.u~~ão unicn da;; emendas do Senado ao projecto da 

Camnra, fix:mnn as fort:as ~e tl~rr~ <pnra o e:Jeercicio àc 1921-. 

FORO.~!'! DR T'lrnR<\ 

O Sr. Octavio Rocha (•) (para encaminha,- a votaÇcfo )
Sr . Presidente, verifica-se do Diario do COn[Jrcsso QUe nas 
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cmr.nr1ns .ao· pro.il!clo clf' fixaç:fio lle forças. rem eU idas pelo 
Srmado fa!l.a uma qu" t.omou o n. 1 c consta 1.IG mesmo 
Dün·io, de coming·o. 

Ella vi;:a, corrigir uma· ~'Trul.l'.:e injustiça, qual a di.' t.err.m 
~ido conf!Pmnntlos officiars ·sem direi[~.) rlf' defesa. assumpto 
de qnr~ u impl'ensa s~~ .oecupou longamrntc '' ~~ conheeido. Per
guntf• s•• c-,o:.~a l!nwnda qnr~ enJlSla tio Düt?"io O({ir:ial, .ii1 aP'P1'0- . 
vacln prífh· f'õl'l' vot.ada. eOtl.!unt:nnr.nln 1·om as emcnrlas quo 
Pstfio ~nbl'•' n nw.:::a ou se Y. Ex. •! obrigaclo a es11~l'a r quf' 
n Sr>IHÜio T·emell.n :1 emenda, em original . · 

EnNH'!'da a. {liseussr.o unic•a das r me.ndas <lo Senaco ao 
JH'n.J•'dn 1'ixanrlo as forr,::ts <I e terra f' annu.nciada a votar,:.ão •! 

O Sr. Presid,ente - You submeLter :i votos o primeiro 
gJ•upo de· C::mcntlas d-4) S(':nado, fL~an.do as forc;as de i.et-ra, con~ 
par ec"l' faYoravel <la Commi~l';ão de Marinha e Guerra. 

O S;r. · Joaquim Osorio - Sr. Presidcnt~. n emenda P.nl 
l')ncslão me1·eceu parecer tmanim(' cnntrario da Commi,;;são ele 
Marinha c Guerra pOJ' não consultar o;; inl erP.~ses do cr>t inu, 
~inão excln~ivamrnlf' ns imlividuae:-. 

O SR. M.\URtcro DE LACERDA - O direit.o nã.o é roeLaphy
sico, cm·por·i'fira-~e nas pes~oas. ~i est.á' e.m causa ~nn direi to· 
violado ponco me impot>l a rtue r.n dcd'encla· o direito rlessas. 
pessoa~ . 

. o s.n .. JoAQHJ.M .l)floR.to - DP.mais. S1•. Presidente. no caso 
vcrfi'OlP. 11fio sr !J·ata. 11ão existe ilil'r>ito adqtliricin. 

O ~n. MAumcJo D.E: L,.\l':rmo,\ - E' nmn phrasr:. 

O Sn. JOAQUIM Osomo - Os cargos de professores de;;$e 
collegio foram pr.widos !'m eommis~ão pelo tempo de dou~ 
a:lDOS. 

O Governo podia. perfeitamente, estabelecer esse período 
de dous annos. 1de accôrdo c.om a lei que regulame~tou o ser
viço do collegin. :Segundo o regulamento esses cargos SP.rão 
provido~ pelo tempo ci~ · dou!': annos. Esse;; profesores, por
tanto, não p ortem hoje invocar a seu favor um praz,::l' maiOT de 
dois annos. O que r>lle;; pr~tC'nrlem hoje 1' que e!'õle periódo 
rte doi;; anno:'l >:rja jl i'Mngadn para cincn aonns, ,pleiteando, 
pnis. um:t prorngar:ão rlr maiil 1 res annos. 

SR. 'EPHrr.E~Jo nr. ~ALLF.s - Rst~ perir•do Yar terminar 
em fP.vereiro. 

OSR. .To,\QUIM. Osoruo - Polo frí(;l.f) desi;f>fl professores 
· p1P.ilearl'm 1 ai prürogn~ftn, sp. r.vidrmcln qne r>llr.<; querem mP
recer do Cnn~es~n um n.·MO cl~ fav~tr. 

O -Governo consoan!JC os principio-;; geraes, mandou abrir 
concurso para esses Jogares; o coMurso foi aberto e desses-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 11: 13+ Pág ina 215 de 221 

SESS,\.0 Fl\1 30 DE nEZE?.!BRO DE f 020 

profe.::~sorcs qur, l'm commissão, exeJ'üf'm o cargo, mni!.o pYn
cns, apenas LJ'es. m•eio en. se inscreveram. 

O Sn . . EPUTGENIO DE SALLES ·- Concurso para Jogares qno 
ainda esl ão PJ'crncllidns ! 

O Sll . .To:\QOnt OsoRro - Havia muil.o!' concurrenLe.~. 
Para a cadeira. de m:d.lwrnatiea j:í. se rf:'ali;;ou .o crmcu.t;so. 

Para. ~rl' {'OL'I'Í·gidn prlo ~~·. R"daetor· ·dos DPhatr;:;. 
E"sas cadeiras cst.ii:-~· ]mwidas J)Or JWOfrssorr'S approvados em 
concurso crmiinúa quanto as ontra~ malerias. no Colle:;io Mi
litar dE"sia .Capita1. Vir.ram O!i eandídatos que, se haviam 
imrripto; r.;wrcyr.ram sna;:; thr~es est.ão faz·enllo as provas 
exig-idas pQl' lei. · · 

De um lado pr-~essorC'.S I providos cf,fccttvamcnLe me
àianteconcurso; de ouf.ro lado os que esLão ern e.oncurs.(} fa
zendo as provas nesla cidade e - maif> aincla - aquelles que 
agora del.crmina o Congresso contínn~m em ta('s funccões. 

O SR. MAutucro DE LACERDA - E' uma me-dida de políti • 
cagnm. Hn rscandalo em dilatar-sr' o prazo pa1·a cinco annos, 
mas nãn. ha e~can.da1lO no facto da hanea.da cearen!';e prote
ger canilirlat.o» am)gns rio ploit.o qne se inscl'l'lVl'1'am em co\1-
cnr~r) irrcg-n.Jar. (P7·0lcstos da 1Hr.ncadn cea.1•cnse.) 

O RR •• TO"\QUBr Osomo - O Poder Exee\lt.1vo respeita fl 
silnacão d~>s!><e» fnnc·ci-onarío~. 0,:: direi!.::"~s dessP;:; professores 
rslão perfri\.amenl.e garanf.irloF- dentro rio prazo, em iJW' t.~em 
a 'facnldarlP rir' Xf'l'Cr>r a magi;:;trrio. i>;tü 1\ rlent.ro ele clous 
anno;:;. 

ü qui\ n (-fOYrT·nn qnrr· agora P. que C!'::>e.<>. logareg sejam 
ptnvi·rb~ pnr .crmr:ur.<>.o. 

A reprcsent ação (}t~arcnse só merccí' a;p.plau:;os pe1a. snn 
conduct.a 'IlCSla questão. PQeiteou a creação do Collegio Mi
litar: 'hoje só tem um in tcresse: e ,QUP. esses cargos sejam 
providos por cidadãos que urem prova de sua capaci-dade. 
(Muito bem.) 

O Sr. Maurício de Lac~rda (pm·a encaminha?' a ~;otaçlio)' 
- Sr. !>residente. a em;mda n. Hl {~ rele!inl aos profrssores 
do Collegio Mi·lifar do Cear:l. 

A questão sc resume no seguinte: esse;:; professores fO· 
ram nomeados. de accôrdo com a leL nas m.esmas condições 
dos dos Collegios de Barbacena e Porto Allegre. 

. O SR. ~IIOM.AZ. RonRIGt.:Es - Não ha. -lei que determine 
ISSO que aht ('Stá. . 

O RR. osmuo nm PATVA - Foram nomeado;; por dons 
annos . 

. O _sz:. _MAVRrr.Io DE T-ACllRDA - A 1ri que instituiu os Col
legws Mrhtares de Barbacena e Porto Aieg-re. a qual foi lida 
n.a Commissão, declara que os docentes são nomeados por 
cmco annos, sendo officiaes; e accrescenta; 
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''Os demaes docentes ,_ Os actuaes docentes - mngis
terío~ 
. De todo o syslema da lei s~ v~ que a netmeMão é em 
·commissão por cinco annos .. 

o Sn. THOMAZ RonRHlUES - Para os "assumptos essen-
cialmente militares:~> . · 

;Q Sn.. l\lAURIClO DR LACERDA - ••• e que ero seguida falia 
nos "actuacs docentes, civis e . militares". 

o SR. THOMAZ RODRIGUES - Os "actuaes" _e;n 1.918; e 
ésses de que trat.a a emenda foram nomeados depo1s. 

O SR. l\!Aurucro DE LACERDA - Em todo o seu curso, a l~i 
se refere sempre a "cinco annos", de accordo com a orgam
zação dos estabelecimentos identicos á :Barbacena e Porto 
:Alegre. . 

Como, pois, poderia caber a allegaç.ão, proouzida pelo 
digno representante do Ceal'á, de que elles foram nomeados 
por dous annos, si ·a o que a lei determinava era que o fossem 
por cinco? · ~ 

Na verdade, !oram, arbitrariamente, nomeados por dous 
'atmOS •• • 

lO SR. T.Êo:MAZ RoDRIGUES ··........; E acceiUaram essa nb
meaç!\o. 

o sa.. MAURICIO DE LACERDA -. E~aminemos calmamente 
o assumpto. . . 

A lei declara que a nomeaçãõ é por dous annos. 
O SR. osoaro DE PAIVA ._ Leia V. Ex. o art. i". 

0 SR. MAURICIO DE L:\Cu:RDA - 0 art. 1• diz: "0 Governo 
proverá ... 

O SR. 'fHOMAZ RODRIGUEs ,......, Proverá por consurso. 
O SR. MAURrcro 1 E J~ACE:RDA - Os professores são nomea

dos de accôrdo com a lei que organizas os collegios militares 
de BarbaceRa e Porto Alegre. A lei que orgnniz.~u esses col
legios manda nomear pelo periodo de cinco annos. O Sr. J.f.i
nistro da Guerra, contrariando essa lei , nomeou os professores 
pro"risoriamente por dotiS annos. · · 

O SR. ARMANDO :Bmu"I.MÀQUI - E ·enes acceitaram. 

: O SR. MAmucro DE LACERDA - Perdão. Si · o Ministro 'da 
.Guerra, nomeando alguem . para um cargo publico, declaro, 
eontra texto expresso na let, que esse alguem só fica por al
guns mezes, não se pód~ argumentar .que esse alguem ~ que 
deve zelar pelo cumprimento da lei e não o Ministro QUO 
deva ser o seu primei;o soldado. ' 
. N:estas condições, não entro no exame cnm QUe cel'to . 
. catorusmo ao apagar das (luze~ aqui se im:nrge contra a. 
~menda. 
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Tenilo coL·ag·cJ;\ .Ua.slanlc .p<tra, Yt:ri J' icU;hdo a il~cg~lídaúc 
de um procedint·enlo official, que rm·c dire1lo:> a.dquli'Jaos, ou 
qua Jaz uma pl'cLcl'i()àl) fol'mal de direitos, que devem ser 
e:>tatuidos de acc(n·do com esta lei, lenho coragem de {fc-
1'enuel-os, com a mesma energia com que tenho atacado outra3 
con~.:essões dr.! caractCl' llessoal. . . 

Aqui não se trata de faYorcs, trata- se de rcstabeleceL' as 
nomea~ões nos tei"mos -da lei. . 

O Sa. THOM:\z RoDRIGUEs - Mais do que Wll favor: mil . 
escaudalo ! 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA- V. Ex. sabe perfeitamente 
.que nesta Casa nunça. advosuei es<!andalos. Rcpillo a affl'on
tcsa insinuação, deixando-a a quem m'a lançou. Acr<?<!!,iõ .que 
o meu collcga, que me conhece ha lantos annos, ~aoe per
i:citamente que jámais í'aUei a.qui em nome dé cousas est:an
ilalo.sa.s. E, !!Õe houvesse eseaudalo, a responsabilidade caberia 
au Ministro, que v iolou a. lei, nomeando por uous annos, 
quando a lei manua. faze•I-o DOr cincq aunos, c não ao Parla
mento, chamando á or.(iem uma adminisl.ra~~ão indocil, negli
gcnlc, que infringiu a lei, c t•e:;labckccndo os lermos jul'it.!i
cos da ·questão, para ·evitar que · es,:;es homens, amanhã, nos 
tribunacs, ganhe-m uma accão contra o Governo, contra a 
Uuião, acção que se· ba;,eia· em '(feliet·minações claras c ex
pressas de nossa legislacão commum. 

Nestas condições, a· ·Con1mis.são de i\1arinha e Guerra foi 
mais ou menos compel ida a usar do a:-gumento t errorista do 
qua;l se está abusando no seio do Congresso, quando se qual' 
combater um direito em bôa causa, e não ·Se tem aL'gumcnto, 
diz-se: «E' um escandalo ! ». Os timidos rooolhem-se, os di
re-itos são abandonados, porque h a temeri-dade de enfrentar 
es!.a expressão vaga: «E' um escandalo .! » 

:E:seandalo em que ? 
o Sll. THOMAi: RODIUGL'BS - o~ professores c:;lãu çm 

cxe;·cic:io lla <i ou.;; annos c nãu th r• J·am a corag-em de se inscre
ver no concurso, á cxceiJÇi.iu de lrcs. 

O SR .. 1\humcw DE LACEHDA - 0 . .; professores foram no
meados em com missão, independentemente do concurso. A 
~uc v em, pois, a allcgação de que não tiveram con.:rem do se 
mscrever no concurso ? 

O SR~ S.\LLES FILHO - E a allegação é falsa .. Posso in
foemar á Camara.. que, cnl.::·e os pl'ofessores do Ceat'á, existe 
um mor.~o que é uma verdadeira t:apa~Cidadc. Esse moço, que 
a JJa·nt:ada do lho Granuc do Norte conlJCce, não teria fugido 
no ~onuut·.so. Fug·iu porque lhe faltava uma qualidade que 
nrw IJO~su iu: a e.li.l cmda -de l'CScrvista, que só não tirou por 
ler ::;ido colhido de ::;urpreza. 

O Sn . .:\t\UJUCIO DI> LAcmuu _, O nolJret deputado é um 
dus que vcslcm a 1't1.rda. 
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O SR. MELLo FRANGO - Quando V. Ex. começou a f aliar, 
ú nosso prezado collega, 15'r. Oso1:io de Paiva, ·pediu a V. Ex ., 
que lesse o art. 1o, dizendo que o p:rovim.cnto devia ser por 
commrso. Acabam de informar-me que a inscripção para esse 
concui'so continua aberta., 

O SR. Tiro..\-L'\2 RoDRIGUES - Já eslá enceri'ada e as thcsc& 
já foram apresentadas. 
· O Sn. MAURIClO D& LACERDA - Respondo ao aparte .do 
meu nobre amigo, Sr •. Me~lo FraUtco. · 

Os professm·es ·foram ·nomeadQS em commissã.o; essa 
commissão foi absolutamente resLr íngida a dous annos, e esses 
dous annos não terminam s inão em 1·everciro do anuO l>ro
ximo. Aberto o concurso no decorrer: do · periodo para que . 
foram nomcadüs, se eHes eslão ~m commissão foi por dous 
annos, acreditando-se no direito de servir em durante einco; 
desde que os dau:s annos terminam em fevereiro do anno 
pcroximo, o resultado é que não teriam de-sistido da cammissão 
de cinco annos. 
· O Ministro, contra. o texto da lei, os nonteou por dov.s 
annos. 

:Vem a emenda do Senado· e manda prorogar a commissão 
:po1; cinco annos, dizendo :restabelecer a situação anter ior, 
isto é, conlra o a•cto material ha a siluação jurídica -creada 
~ela lei. . 

Ahi está, Sr.. Presidente, -como juridicamente colloco a 
quest-ão. 

Cumpro o meu dever e entendo que os meus argumentos 
não teTão deixado de levar o convencimento aos meus cal
legas de, qcu:c me colloquci na questão !)erfeitamentc d e boa 
fé, perfeitamente limpo. ·defendendo a •legalidade -contra os 
-,sopllismas da autoeidade. (.illuito bem; muito bem,. ) 

O Sr .. Armando .Burlamaqui fez um discurso, que não foi 
publicado no Dia1'io do Gon{J1·esso . . 

Approvado o primeiro grupo ([(• _emendas, -úo Senado. ao 
projecto fixando as forcas <le terra, com parecer favo:ravcl .(]a. 
Commissão de Marinha c Gucrrn, sob ns. 1, 3, 15, 26 a 27 •. 

. O Sr .. Presidente - Vou suun1eLtcr a vot.os o segundo 
grupo de. emen<las do Senado, fixando as forças t.lc lerra, para. 
o exe:rcicio de 1U~ 1 . com pat·eocer !:Olll-rario d~t Comniissão do 
.l\Iarinha e Guerra , 

O Sr. Mauricio de Lacerda }H'Ommciuu 'll:nl dist!ursu, que 
não foi -publicado llt1 Dim·io do Cunr;rf!~·so. 

O Sr. :O~car So,ares fC'z um di::;curso, <ILW não fui vubli
cado no Dwno <lu C on{J1'CS$U •. 

. .. . 
. O Sr. Joaquim Osorio pronundou um discur;:;o nue não fui 

publicado -JJ.O JJ.i!u·i~,~ ti.~J Conyn:ssu ., 
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O Sr. Presidente - Vou submetter a votos t; ~etum1o 
grupo de emendas do Sena,do ao pi·ojecto fixando as forças de 
~erra. 

Rejeitado o segundü grupo de emendas do Senado ao pro
jecto fixando as forças de terra, com parecer. eontrario da 
Commissão de Marinha e Guerra, sob ns. 2, 4, 5'; 6'; 7, S, 9; iO~ 
11, "1:2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19- 20. 21. 22. 23. 24 e 2·5. 

O Sr. Mauricio de Lacerda "(pela ordern) -Requeiro vc~ 
rificação da votação. 

O Sr. CarJos de Gam:pos (para encaminhar a ootação)" -......; 
Sl·. Presidente, deYo ()onfessar que, pelo que pude apprehender 
<las allegações e -dos apartes do:; illustres eollegas, acerca de 
assumplo que é trazido á deliberação da Camara em hora tãl) 
adcantada, tenho o espiriLa. un1 tanto vacillante. 

Os dignos collegas me permittirão, em todo ·caso, pro
ferir duas palavras, exprimindo o que estou entendendo, de 
boa fé, c sem o menor intuito preconcebido de me filiar a 
uma ou outra. das coerentes que se cmbatem .. 

A lei determina qu~ o Governo ,proveja .p-o.r meio .de con
curso as vagas existentes no professorado do 'Colfegio. 

Quan-to aos docentes propriamente militares, dispõe: 
Em: seguida, estipula: 

«Os ·demais 'Clo.centes ~. 
Finalmente, cstatue, quanto aos que estavam em e:xer

cicio .em 1918: 
«Os demais docentes». 

Ora, o que veri·fico é que em nenhum ·desses dispositivos 
se 1lódc enqug.dra:r a faculdade de nomear .por dous a.nnos; 
·de modo que ternos de, po-r analogia, apurar o que em 1918 
so fazia com relação aos docentes civis e interinos; dalii 
reconhecemos que eram até dispensados de concurso. 

Este o motivo do voto que vou dar. (Muiro lJem; muito 
bem.) ' 

O Sr. Mello Franco pronunciou um discurso que não foi 
publicado no Dim·io do Cona?·esso ., 

O Sr. Presidente fez um discurso, que não foi vnblicadó 
nu Dim·io do Conarasso-. 

O Sr. Mauricio de Lacerda 1l1'0tmndou um tliscurso que 
n~o foi puobli·t~ado no Diw·io do Con!}ressu .. · 

Procedendo-se á ver ificàeão <lc V(}tação, do segundo 
grupo ele emendas do SeuàLlo, · I·cconhece--sc terem vota<lo a 
l'a,·or 3-fl' Sr,s.. Depu-lados c contra 77; total, 107. ' 

O Sr. Presidente - O segundo grupo das emendas do Sc
llado ao 'Pl'ojeclo ti c fixação de força:; de .~erra. foi rejeitado., 
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Acha-se sobre a mesa o seguinte 

HEQUEilD1.E.>-.TO DE URGENClA 

noqueiro ·UTgencia pura b1mediata ' discussão -e vol.ac~o 
{ias L'.l.neudas do Senado ao pro .i ecto de 'l'ixaçã.o de subsidio e 
{le a,itrda de custo J)ara Senadores e Deputados na legislatura 
de HJ21 e 1923· • 

.Sala das sessões, 30 de dezembro de 1020. ---. Costa Rego. 
Approva-do. 

O Sr. Presidente - O prc:jecto é o seguinte: 

N. 320 D -.1920 

Ao projecto ria Camara Jixando ·a ajuâa de m:;Lu e o. sub
-?i-dio dos Senador·es e Deputados pa~·a a leg·islatura de 1921 a 
1923 em 36 contos de réis annuaes, o Senado apresentou 
emenda mandando que o subsidio seja ·de 125 mil réis cliarios 
c a aJuda de custo de dous contos de téis. 
. A opinião do Relator já é . conhecida c no seu pronun
ciamento, acompanhando peia Commissão de Finanças, elle se 
fi~wu no projecto da douta Commis~ão de Constituição c Jus
tiça, pela m~nutenção do aclual subsidio c ajuda de custo. 

~Ias, a situação agora já não é a mesma e acha-se o Re
lator entre Scylla e Charybdes e não mais póde• .pronunciaT-se 
entre .-o. bom e o ruim e sim entre o ruim c o menos ru:im. 

Nessa eonjunctura ·elle escolhe a medida d·o Senado como 
menos pesada ao Thesouro e a Cornmissão de Einanças opina. 
pela app1~ovação -da emenda da outra Casa {!o Congresso ao· 
1~roj c c to da Cama:ra. 

Sala. das Commissõcs, 31 Llc dezembro de 1921. - Carlos 
de Campos, Presidente.·- Ranti1·o Br·aaa. RelaLOl'. - Cinci
nato Braga. --..:. Pacheco Mendes. ,.....-- Celso· Bayrna. - Alberto 
Maran!Uio. - Souza Castro. ___, Octavio Rocha_., - Carlos 
31axímilianl. ---,L. Corrêa de Brito. -losino de Arau;"o. · 
Sa,mp_ç.io, Corrêa. · · 

EMENDAS DO SENADO 

L~ Em vez de 35:000$ por anno, diga-se:- 125$ diarios 
durante as sessões. · 

2. • Na parte l'elativa :.í ajüda .de cus~o, em vez de wn 
conto de réi5, diga-s~: dous contos de réis. 

Discussão unica da emenda do Senado fixando. o sulJsidío 
dos Srs. l)cputauos c Scnadore'il para a pr<Jxima lcgislalum. 

Encerrada e approvada a emenda. do Senado. 

f 
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o O Sr. Mauricio de Lacerda· (pela ordem); relluer: a _ver i~ 
fica cão da votação •: 

J:rocedendo-sc á n•t:ificahlo cl~J vot.at~-ào. reconllc.cc-se 
Lerem votado a ra.vor 9G Srs: Députados ·e, contra, 26; to-
tal, ·U2. · 

O Sr. Presidente - A elllenda do Senado foi approvada •. 

Yem á 1\fesa c é lída a seguinte 

DECL.\1'\Ac.:.~O DE VOTO 

Declaro que dc.ixr~i uç Yotar pm•que sou radicalmenlc con
trat·io a qualquee aug-mento de subsidio. 

Sa'la ela~ scssucs da Cau.a~·a, 31 1lo Jozembro de 1920. -
~lll.Jertino 1JI'UII11/1i(}'/lCl. 

O Sr, Juvenal Lamartine (pr:la V!'de m) requm· c obtem 
cli~l-'cnsa de imvrc;:;são da t'l'{laL~Çito 1'iu:J l llu projedo n. ~20 E. 
ue HUO, ufi.tn cJe :;er iu.uHJdiatament.e dist>uiiúa e ...-o ta da. 

E" iida e, se\n obsen·acõcs, aiJl)l'Ovada a s~guinte 

Redaeçüu {in oi, tl!u woje•:to. -n. .)'zO r.:., de ·1920. <bt Ca•llwra, 
emendu.clu llelo Snwdo, q11e (i.ra. 11 subsidio c a aju.da de 
{le t;usto dP. Senwlores c De-Plltadvs JJW'CL a leyis[.att~·ra de 
19U a 192J 

O Conc;resso li; aciona[ decreta: 
At·L ·L'; O .subsidio dos Smlatlot·es u Drpuf.auos pat·a a 

kú!5lalura de HU1 a H)23, sel'á de U5$ diario5. · · 
- Art. z.o A ajuda. de cusLo aos congressistas. ne!õsa mesma 

lngislatura. será de 2: OOOS por sessão leg-islativa. 
Al't. 3.tl RcYogam-sc as disposicõcs em contrario. 

Sal:! tla Coiumis,'3ão de 1\edaq·ãn. 30 dn dezembro de W~O. 
Pt·ado Lopc.~. - Raul d:J Sú. - José ,U·I)cs. 

y,_ll.l levantar a ~e~.süo, dcsíc;nanuo pat•a hÓjc, ~i ho1•a re
gimental. a ~eguinte 

• QRDEM DO DIA 

Yntac,iio U(l projl.'ctn u. nn. A. do Senado, dispondo sobre 
a nnrne-a~;iln eifedi\·a Lins vit:c-con::.uJ,~s hnnotarios ou agente~ 
con~ulare~; l'olll J•<u·ecel' faYot·anl Lia Corumissão do Diplo-
l.~acia c Tratado~; ; 

Votação do prl)jecto 
dando ~contar tempo de 

C. - VQl. XVI •. 

n. 775 A, de 1920, do Senado, !!.1an
~ervi..ço · a Salvador Riss, gazista da 

&s 
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t..:tlutral do Brasil; com pu~·eccr· favoi·ayel da. Commissã.o de 
Constituição e Ju:;ti\;a (~· discussão ~ ; 

Votação do projecto n. 776 A, de 1920, 1·c:;ulaudo as pro
moções de Fazenda (2n diSCU!SSão); 

"Votação do projecto n. 700, de 192(}, abrindo o credito 
de 4.803 :64·5$062, para pagamento de encargos a:;sumidos 
para installacão de fabricas de sóda caustica; com vütos em 
separado dos Srs. Octavio Rocha e Josino de Araujo (2° dis
cussão); 

Yptação do parecer n - 57, de 1920, rejeitando a indica
cão n. 7, de 1~20, com voto em separado do Sr. Prudente de 

·!Moraes, concluindo por um projecto, precedendo a votacão do 
;re.qu~imento dq ·sr. Cels.o BaYma (discussão unica); . 

Votação da emenda mantida pelo Senado ao projecto 
n. 6i1, de 1919, da Camara, i"ixando a alcada dos juizes fe
deraes; com parecer da Cornmis.são de ConsLituicão e Justiça 
contrario á emenda do Senado, n. · 25, que esta ca;;a do Con
gresso :manteve por dois terços de votos; votos eth separado. 
dos Srs. José Bonifaeio e Arlindo Leoni; e parecer da· Com
missão de Finanças favoravel á mesma emenda n. 25, prece
dendo a votação do requerimento -do Sr. Elp idio de Me$quita 
~('Vide projecto n. 694, de !9.20) (discussão uni·ca); 

:Votação do projecto n . 781 ~\, de i920, do Senado, abrindo 
creditas para pagamento a funcionarias da Secretar ia do Se
nado; com parecer favoravel da Commissão de Financ~ 
. (2• 'discussão) . '. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas. 

1SS• SESS.:W, EM 31 DE DEZEMBRO DE ! 920 

PP.ESIOENCI.\ 00 SR. El:-EN<J BRAND.:\0, PRESIDENTE 

,A.•s 1.3 horas r:.omparccem os Srs. ·Bueno Brandão. Arthur 
Colla.r es Moreira. Felix Pa.ch cco. Andrade Bezerra. · Juvcnal 
:...amartine, Annibal Toled o. Octacilio de Albuquerque, Ephi
t:enio de Salles. Costa Re;·o, .\ntonio Nogueira, Souza Castro, 
JJionysio Bentes, Bento Miranda, Prado Lopes, Lha Castr o, 
Hr.reulanc Par;;a. 1.:1nha :\fn.r.hndo, L11iz Dorningues~ A.,"Tippino 
:\i~ e\ r do, Rodrigur::: ~1 acl1acl11, l'il·es n ehello, Armando Dur·Ia
maqui, B:crmino Barroso,. Tb1Jmaz R.odrigue:>, Vieentc Saboya, 
Osorio de Paiva. Frcdt:\rir.o Dn!'f.:'eS, .Jo50 :Au;?uslo, Alh,.,J·to !\Ia 
ranhão. Affonso Barat.a. Cunha Lima. Oscar Soares, Si
meão ·Leal, .Toão Elys)o, Gervasio Fio.ravante, "\rnaldo 
BasLos, Correia - · de Britto, Alexandrino da Rocha, Pe
reira de Lyra, Aústr.egesilo, · Aristarcho Lopes, Decdà:to 
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Maia, Pires de Carvalho, l\lario .Hermes, Ubaldino d~ 
!A~sis Paebeco ~rend~s, João Ilfangabeira, Alfredo Ruy, 
Sea?mi Filho, A~·lindo Lcoue. ,Tose Maria, Raul Alves, EL
pidio ue Mesquita, Rodrigues Lima, Eugenio Tourinho, Leão 
\relloso, l\Ianoel Monjardim, Heitor de Souza. Sampaio Corrêa, 
Nic,anor. Nal3cimento. Paulo de Fronlin. :5aHes :Filhu, i\l(:ndes 
':..'avares, Vicente PiragiiJe, Ranl Barr.oso, Norival de Freitas, 
Lemgrubcr Filho, Azevedo Sodré, Manoel Reis, João Guima
:·ães, Themi-::toc!es de Almeida, Buarque de Nazareth, Ramiro 
Braga, .José de Moraes. Verissimo <lc Mello, Francisco 1\Tàrcoo
t!es, Mario de Pau!a, Mauricio de La.c~rda, Teixeira Bt·andão, 

·José Alves, José Goncalves, Hereulano C~sar. Augusto de Lima, 
~\lbertino Dru:-nrnond, 1\:Iatta ?llacha.do, RiQ_eiro Junqueira, 'Sil
veira Brum. Francisco VaBadares, Antonio Carlos, 'Emili.o Jar
mm, Joiio Penido, Americo J.o,pes, Senna Figueiredo, Jo:;é Bo-. 
:.iíar-io, Gomes Lima, Laudulpho de Magalhã.~s. Otlilon de An
drade, Zoi·oa~i,l'l) c·Uvar~nga, An'lr!ro Bot-elho, Fl'ancisc.u Bres
.;;:.nc, l.amouuier Godofredo, .Josino de Araujo, Fau;;to Ferraz, 
Mor~ira l3ranrlão, Raul Sá, Ft'3nci:;:co Pa.oliello. Wnldomiro <ic 
i\Iag-alhã~~ •. rayme Gomes. Alaor Prata, Vaz de 1\lello. llonm·ato 
.AlYe:, Gamil1o Pratcs, Edgardo da Cunlta, l\IeHo F'l·anco, Carws 
Gtu:cia, Ferreira Braga, Cincinato Braga, .José ll.obnrt.n, Barros 
~onteado. Cesar Vergueiro, 'Mar1·oli.no Bal'rPI.o. Prud~nte rle 
1\forar.s Filho, Eloy Chaves. 'Feiga 2\lirand<l. Palmeira Hippr~r . 
. Jo~~s Lobo. ,Jod.o de Faria. Rodrig-ues Alves JJillto. J)~·;Jrn Cosl.a, 
~Ianoet Yil!t~boin l, Carlos de Campos. Arnolphl) Ar.~vcd(). ()J c:
._,-ario Pinto. Severimw :'lfarques, Pereira Leite, Lu Í% Bartho
·onlcu. João Pernett.a, ·Engeni0 l\tiUlcr. Celso Bayma .. 1\lvaro 
HapLi~la, Gornercindo i'tibas. .T oão Simplicio, Carln:; P~nafiel, 
Sergio dB OJiYFJira. :!lfarr:al rlr. E.stobar, Octavio RodHl . .t>flmjn
~os Mascart:nhas. Barbosa Gonc<alves. Joaquim Osorio, Carlos 
i\1~ximiliano (150) . 

Dei:xam de comparecer o~ Sr ,;. Dorval Porto, Montei•·o 
ele Souza, Aheí Chenuont, Chermont. de Miranda, José Bancto, 
João Cabral. Marinho lle AnclrnrJFJ. Moreira da Roch a, Thoma7. 
A~cioly, 'r_homaz Cavalcanti, Tld~fonso Albano, Balthazar Pe
reira, Gomaga llfaranhão, Antonio Vicente, Eduardo Tavares. 
Estacio Coimbra, Pedro Corrca, 1'nriano Campello, .Tulio df' 
Mello, Xalalicio Camboim. Alfl·ec!o do! l\'Iaya, Luiz SUveil'd, 
Miguel Palmeira, :\Ieodonca ~Ial'líns . .Toão Menezes, Rodrigucr; 
Dorü1, ~fnnocl ::'lohrf'. Pedro Lv~·n. Oclavio Mangabeira .. Lnuco 
Vi1las ·-Bnas. Caslrn RC'bel!o. LllOJH'i(l Gal1·fio, Arlindo F1·ago;;r,, 
'J'nrqnato :MoJ'CdJ·n, Ubaldo Rama\Llete, Antonio Aguírre, Oct;t
vio d:1 Rocha Mirand!l, Axnr,~m l<'nrtar!o, J\risWlcs Guire, .ro~é 
'{'r·l~nl.i.nn. 1\i<l.l~l·do Snat·e,;. nan\ :f'enHt!ldCs, Mano~\ .Fulgcn
.-irt. ll<~nl C:ii'd'-'"''· S;d), ·s .!1 11\Íill' . . \lh''l'1n 8-:urnnl\111 .. ~am pai'' 
\'i(i<ll. l: ;J!: tfr." C:tiarln. :\~T~~~ {la ~ih'a, Tulln .1\l,l'uw, Co . .;fa 
i\lut•quc;::;, OLluni_ ?IIaciel. LLdr. .\avier, "\ huon Bap~ista. P·~
l'~h·:,. rk Oiiv.~it·a. EVUJ'[!:if~, Amaral. Au~ustn Pestana, Al•·i.Jcs 
:Maya, Nnbuco de Gouv(·a ·'! Flores da. Cunha ((jiJ) . 
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O Sr. Presidente ~ A lista a e presenêã accusà o c:ompa..: 
l·ecimcnto àe 150 Srs. t>eputados . 

. Ahn-::c a sessão. 

O Sr. Ephigenio de Salles (supple1lte _ele ~ccJ"etario. SIJI'
vindo df: 2•) procede á leitura da a cf.a da sessao autecedeu~e 
a qual 6. sem observacões, approvadtl. 

o Sr. Presid~nte - llassa-sc á leitura do expediente. 

O Sr. Anni.bal Toledo (3" Sec)·etm·io, se1·vindo de {•)' pro
cede .~ ll•itura do seguin!.•..: 

EXPEDL8NTE 
Offkios: 
Do Sr·. 1 • Set:rdario do Sonado, de 3 l do corrente, en

\·iando a f'nH~11dn daquclla Casa do GongrrssCI !'a ional á pt·o
posi(;-ão dcsla Camara, l'P~1.lla t1f.lo a cour.essão de ' licenr;as dos 
funrc;ifJnarios c: iYis e militart'S da. l'niião.· -- A' Commi.ssão 
de ·Gm~~l iluição e Justi'-'"· -

Qual.ro do mcs:no sen1Iol', de 30 do Cl)n·cutc, enviando 
os seguintes 

Exmo. St·. 1" Sccr-elal'io da -Cama.n do,; Dcpu(ados -
'Ierillo -a -bonJ;"a d~ -eommuruicar a· v. Ex. , -pat·a. que se dir,;uc 
dE· lcva1· ao conhcc'ime.no -da. r.amar-a d<Js Deput~, que 
amanhã, ás -15 11:: ho-ras, conforme delibet·ação acc.ordada pr?
Ja-s· .'.\iesas das (J.uas Camu:l'as do · Gongrc:,"':lo Nacional, .;c ·rea
-lizar-á, ·-uu -l!dificio úo &nado, a sessão !Sole.muc de eiJ.<:e tTH
m-enlo tia t er c;cit·a ::;e:>':ião ordinBJria da 10" Jcislattl:l'-a. üo 
me~mo üong-rcsso, - Jlanoel de Ale1;•car G-n_im,arães. 

Intc.il·ada. 
Ex:mo. Sr. 1• SeereLa:r-io da Cama.ra ~os Deputados 

'l'enho a hon1ra Jc communica.t• a. V. Ex., par-a conhccimcuto 
da CamQ·r;a Deputados, qur._ o Sc)lOJd<l não manteve nen·huma 
<.las emendas que offt~recera ao pro-jec:to de orcamcn.lo rl'l 
<.lc.spcza do MiuisLc-rio da .I:'uzcnda. ,pa,t'a ú -cxeL'c.icio úe :1.92-1 
c {!Ue 11ão '!.!ivcram o as.sentimeoo de~su. ~ama.i·a. --

P.al'a -Os 1.tevic.lo-s fins, \lrJvolv{~ a V. Ex. o~ papeis t•e·lu.·· · 
i ivos a•:J assumpto. - Jianocl c(~ ttle-ncm· (-húm,arües, 1• sect"'..:
tario. 

Inteir·ada. 
Exmo . Sr. 1• Sccret.a-ri-o <la Camal'a dos Deputados -·

'Tenho a hom·a de commun;icat· a V. Ex .• para conhecimcu!.o 
d_a Camar·a dos Deputados, que " Senado nã() havendo man
tido nenhuma da-? -emendas que off._erecera ao pr-o,i-ecto dl} or
camento da recerta gell.'ai da. Re'Dubli1.-a :para o exerdcio (le 
1921 e que não t-iveram o assenümen:~o- dessa. Ca-mara, ,ue.sta 
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das envia :í sancção a resolução rcspeciva. - Júnwel de Alen
cm· Guim{lrães, 1 • sc;cretaJ:ío. 

Inteirada. 
Exmo. Sr. u~ -Sccre!.:v.r i o da CalU[I:ra dos Deputados 

Tenho a honra. de conlffim."Licar a V. Ex., para conhecime.ntu 
da Cama:r.a. do'l. Deputados. que Q Senado não manteve ne
nhuma da:> emendas que 1Jcffereee.ra a.o projecto de Dr(.'lamen1;0 
áa. despeza do Minislerio cta Agrir.~u!.f,u,ra, Industria ~ COm· 
mercio para o exe:rcicio dr: 192·1 t; que não :tiveram o a~sentt~ 
m~n:to dessa Calhara. 

Para o·s d'evid\ls fin:s, devolvo a V. Ex. os documentar> 
reta.tivos a.o assumpto. --ManoeL de Alenco.r Guimarães, 1" 
Secretl!Jl"io. 

Intoimda. 
Do mesmo senllOor e de igual data communicando que 

n Senado manteve -algumas >das emendas OO·P. projectos de fl
:I:,acã:o de forcas de. terra e mwr. - A' C.ommissão d-e Marinha 
~ Gue:rra. 

São lidos e vão a imprmir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 794 A- 1920 

/)ispõe sobre a nompação efjectiva dos vice-cO;nsules horw
rm•ios ou agenteR con-sulares; com, pm·ece~· da Co?nntissiio 
de Diplomacia.., acceita.ndo o projecto. 

(Do Senado) 

A Commissão de Diplomacia -e Tratados, a quem f.-oi pre
sen;te o projecto n. 91, de 1920, d'O Sénado, é de parecer que 
~e,ia approvad·o, po,r consi<gJ)·~ dispos!çõe.s da ma.ior equi{[{t;·[e 
aos addidos ·quB se· ar.harem no ·e-xer.~·ic:io por mais de 10 an
:n-os de s,e['vjco effec'l.i\'o em Ieg-a.;:â<l ou consulado, e ao:> que 
serviram durante :1. g-tt~1'.ra pur qu!l!lquer tempo. 

Sala. das ses~õr.F;. 30 de dezemh.ro d-e 1920. - A1tgusto de 
Lima, Presi·ct:ente P. ·Relator. - Yaz de Mello. - .4.n~eric<J 
Lopes. - José Mm·in.. - Buarque de Na-tareth. 

PROJf.:CTO N. 79·i, DE 1.920. DO SEN.'IDO 

O Congresso. N:acil:maJ decreta: 
Art. 1. o Os v.iee-consules -honorrurios ou agente~ con.m

lares que .gell'.irem ou tenham gel.'id<l <>'> consulanos de ca.r .. 
li'Cira, por- mais -de -dous. annos •. a contento. -d-n Governo, e qu~ 
~lém <li1SSO {Jontaorem :mais d·e dez annos de ~erviço pubiic·J 
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fcdera·l pode1•ün ser nomnados pa·rn SN'Vir e1'fcc.t1va.m~niLo em 
1.a·C-" r~ru;ul-:1rló::;. ind'ependent.c das formalid'adrs dn ronsumv .. 

Ar i.. 2. o Os addi<lns. e anxHiares de Lego.l}iio ü Con!'m
í:L.do, r}Ue co'n~ar~m mai::. de :10 n.nnos de serviç-o effee!Jivo em 
qun.lquCil.' p:n iz 0 bem rt~Fim ü:'! n.dtlidc,;._ ~ auxilin·t'es qne te
nham .scrvidc. 1lm·antc a ~"Uc-rrn.. seJa -r]u::tl for o pr~riodo ac 
tempo, prestanc!'o sr-rvicos nas Lcgacües e Consulado!:', po
•::!erão ser amoveif.a.clos no oo·rpo {iiplomatico e no corpo con
~mlal', independente da ;prova de. concurso. 

. ArL 3." Revogam-se a·s disposicões em cont.T'a<rio. 
Senado ]recl:enl. 2G de dezembro de 1920. - Francisco 

·Alvaro Buen.o rle l'aiva, P:r>esidenie. - 'Manoel· de Alenca?
Guimp.rúes, 1• Mr.rPf.ario. - Pedro da rJunka Perlrosa, 2° Se-
6retal'io. 

N. 796- Hl29 

!Tornando e:cte7tsi'L'as aus mestres e contra-riú~stres do .Instituto 
Ben.iamin Cov.stant as vantagens dç profe.~sores e. rt;,peti~ 
llores desse Instituto; tendo parer.er dn Com,m'!Ssao de 
FirlO?<(~as, accdtando o projar:to. "" 

(Do Sanado) 

'A Conúnissão de Finança~, tomando conhecimento ·ao 
projecto do Senado, que concede vantagens aos mestres e con
tra-mestres do Instituto Benjamin Constant. aconselba á Ca-
mara a sua approvaçã(l. · 

Sala das Commissõe!:', 29 de dezembro de 1920. -Carlos 
de Câmpos. Presidente. ~ Sampaio Corr§a. - Carlos Maxi
miliano .. - OscaJ· Soare::. - Packeco Mendes. - Octavio 
Rocha, com rest.ricção. - L. CoJTtJa de BrUo.- Celso Bayma, 

PRO.TE:CTO N. i96, DE 1920, DO SENADO 

O Congresso Nacional ·decreta: 

Artigo nnico. Firam ext,ensivas oos m·estres e eontra
mestre.~ do Im:titut.o .Benjamin C<mst.ant por fazerem parte 
do corpry docente. em Yirtude de r~gu1am'ent.o approvado pelo 
decreto n. ·.'JoS, dn 17 rle maio rlc 1890. ::ts vantagens que fo
ram confr1rirtn~ a0!'1 prnfe~f:ore:; e roo.petidores jio mesmo insti
tnf.o, pcln decrrto n. 1 .2!18. de 1.9 dê ciezcmbro de 1904 e pela 
lei n. ? . 050. de 31 de rlezrmhro do 1908. oberf.o o credito ne-
ce55arin. · · 

Art. 2.• Revngnm-se ns disposições em .contrario. 
Senado Federal. 2 de riezemhro de 19·20. - Franci3cõ 

Alves Buenn de Pah:•a. Pr~>sidrnte. - Manoel ·de Alencar Gui
marães, 1° Secretario.' - Pedrg d aCunha Pedrosa, 2° Secre
tario. 
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O Sr.· Presidente ~ Está finda a leitura do eXpediente. 

O Sr. Carlos de Campos (•) - Permittirá V. Ex., Sr , 
Pre_sidente, que, com a maior satisfação de minha' p:wfe e eert~· 
de interpretar o peo:;amento ger.:tl da Camara, eu v~nha. em 
nome della, proDor conste da acla dos nossos trabalhos de 
huje, um voto de louvor á. Mesa que presidiu ú·5 ;,c~súes deste 
::r:mo, e, especialmente, a. V. Ex., pela fórma serena, correta. 
elevada, imparcid, dinga e laboriosa (mttito l:le;n), como pôde 
levar a termo os nosso.s esforços para os re~mltadl).~ patriot ic0s 
que toda a Camara visou no cl~;:;empenho dt:> StllJ manda to le-
gislnUvo. · 

Eetá !inda a a~ mal legislatura. Retiram--:;13 os membros 
ât CongrE..sso p1.~a. os seus Estados, e. no rnei'l dos lntas em 
IJUEl se debatem todos os. grandes interesses, todas as grandes 

- aspirações nadonaes duas cousas daqui levamos: primeiro -
cou:>c:íe!ncia n-itl t~ e:. segura do cumprimento do n0::so dcvl'r; 
seg'l.lndo - a c~rte:>:a de que. o eleitorado do:> nossos Estados, 
qne nos havia conferido este mandato, saberá r econhecer nos
EOS esforços e para nquí mandar os -~eus rept'ese~t.an~e>;. quP. 
hão de encontrar nas tradicões desta Casa e-nsinamentOs pro-

' veitosos, .porque como nós poderão desemp~nhar os :;P.us de
veres, mas nunca. mais do que nós pelo lado ào pat::-iotismo. 
nunca mais do que nós pelo lado da dignidade . 

Foi a esta p!e.iade de representantes que V. Ex. pt"esidíu 
'dignamente, dando~ ,nos o exemplo, as li~.ões da sabedoz·ia e do 
tuidado, com que a- Mesa dirigia os nossos trabalhos, orientan
do-nos serena..T.ente -.para as conquistas que eomeguimos 
obter . Era o que tinha a dizer. (illuito bem; muito b~>tt. ) 

O Sr. Presidente - Em nome da Mesa da Camara: dos 
Daputados, e em meu proprio nome, muito agradece s.~ bon
d vsas .palavras <;ue acabam d!'. ~~!" proferidas pelo illustre 
l'epresentante de S. Paulo. 

· Effectivamm:?.te, tenl1o n. sati:;facão do as.sign::tlar que· a 
Camara trahalhou mn ito na M.tt1al se:;:s.~{l lqdslativn, mas a 
~fficiencia da ;;;1:a tarefa. foi devida, prinoipslmente. á coiia
bcração dos Srs . Deputados nos quaes a Mesa encontrou 
!:empre o apoi0 m~c.es~ario e util. 

Em mais de uma occasião, os_ debates, ~ luta. de \'pimli·~s 
e o encontro dt'~ doutrinas t.ivP-ram nm calor desusado, porém. 
~:~ma~s :fizeram com que os contendores sa.hissem do terren·) 
da b0a t>riu r.nr,.no, n Pm se afastassem da linha imposta pel;J. 
amizade inspirada -~m úmn convivcncia diaria. 

Nestas conc.i(;ões, a :'.fesa t eve muito facilitado o mandato 
que lhe conferiu a Cama't'a e en·, vessoalmente, encontrei sem
}lre em cada um dos meus colle.gas um bondoso amig-o pr ompto 
a acatar as minhas ponderações: · 

. ( «: )' ;Este diSCUl'S() não foi revisto pelo orador, 
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E', pms, r-om saudtl<lc qun nos disf;olvemos no anno cor4 

r•~nlc, saudade l'ssa que o nobre Deputado, Sr. Carlos de 
Campos, tão qu1~rido pelo~ SPOS collcgas, yciu augmentar eom 
a~ suas bondos;1.~ palaúas. . 

Termino r enovando os ag:radPcimentos da Mesa. (J[uito 
b1:m; m~~ito bem .) · 

_ O Sr. Ephigenio de Salles ( •) - St•. PPesi<!l>nf.P, :mfor da 
cmP.nda .n.o pt>o.i r.eto d~ fixação dp subsidio. t:>m enda quP tanta 
grita causou. ·em c:erta )1-llt'f(; da -imprP.n~a, não pn;:;go deixat· 
d~ juslificat• PS~n Hl~U ffiO\'Ím P.IÜO . · · 

Sabia perf<>ilamf'n!P que PXistia, {j\1('1' nesta ca~a do C:on
·grPMO, quer· na ouli·a. o cif'SPjo de se tomar essa. rn-o\·idencia. 
Off~rec i-me, entt·P.tanto, para. alvo, aos. ataques injustos da 
imprensa e propositalmente dei~ei .esta .se manifestas::r.-, que 
a. opinião publica, mal orientada, malsinasse condemnassc 
mesmo esse nosso p rocedimento ; deixei que livr·emente quer. 
o Se-nado, quer a Camara se prcrnuncili!Ssem, para vir depois 
justificai-a, -êomo penso que justificarei, t:abalmente, dando os 
motivos que me levaram n propc1r o augme-nto do actual 
subsídio . · 

Tomei por base, Sr. Presidl'nte, o ultimo orçamento do . 
antigo reginwn, o de. 1.889. Fui estudar toda;; a;; tabellas de 
todos os Ministl(>rios, eomparwdo-a..c; com as de hoj e; f': veri
fiquei queu m minif:tro de Estado, naquelle tempo, percebia 
·OS vencimentos men.~aes de 1 :000$000: os director-es de repar
t.i<;.ões de Secrl'tarias d~> Esta-do recebiam 600!f;OOn: o;; sub
direclores 500$000 : os directorf';; elas secr•etaria da ·CamaTa l'l 
do SPnado p~J·eebiam <iGG$666 cada um; um almirantt>: t.inhn. clP. 
venri!J1•ento;; 500~000: um üce-almirant.e -~00..~000: um c·a
pitão de mar I' gu(ltl'rt. 200*000; um capitão ele fragata HiO!f;OOP: 
um capit.ão-Lcnent.e H.0$000; um primE-iro ten ~-nte ·100~000: 
um segundo tcnentc, hoje primeiro t~nent.P.. 70$000: um guaTdn.
marinha 50$000; um marcehal do r.xercito, em commissão dn 
crunmando, pP..rcebia 700$000 ; os tenenti>s-generaes. com man
dantes fl~ divisõe>., -assim c.omo os mal'f•cha:l's de campo . . - .. .. 
265$000; um capitão. 120$000 . . 

Dos fuur.cionairof' da. monat•chia. não sri porquP ra:r.ãa. o 
que melhores \·eneimf'nlof' pPrc~bia, N'a o- direr.tOL da Es-
trada de Ferro Pndro H. Cl1H~ tinha oA Vf'nrim4'nto~ dr . ...... . 
1 : .150$000. mai~ qnc o l\Ii n isi.I·o da ViMão . 

Os eng~cnhr.it•n;;, di rl'lr. t.or~s de- srcção. t.inhnm 1500$000 por 
mez. 

Nessa época. SI' . Presidente. um Senador do Impor i o. Ja 
percebia nm subsidio diario de 751$000 ~ um deputado. de 
'50$000. 

·0 ;S R. LUIZ DOML,.,.GUES - Infelizmente p(i:;SO attesta.r, 
pelo tempo .iá. decorrido na minha idafle <~·iso) • 

( ") Não fol revisto pelo orador. 
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~ O 1Sn EPHIGE:.."l' IO DE SALLES ...,.. V. Ex. pôde atteslar 
como deputado que foi, ainda na :Monarchia... (.Risos). 

A primeira medida. tomada p91o Congresso Constituint~ .. 
em 1890, foi a da equiparação do subsidio dos deputados ao dos 
.senadores; .g isso, quando o. cambio estavl\1 a 27, isto é, ao par, 
qua·odo 75$000 l"l!l)l'esentavam mais de 300$000 de llO:i ~. 

Poe essa üpoca. o.s primei l'O!.'> .mot.eis do ·llio rlP- .Janeiro. 
Mhravam dn diaria 8$0l)0; os alfaiates rer.f.'h iam por um let·no. 
~h m <:>lhO'r fa~enda, M \'fiSrm ira ingteza. dr. <W~ a 70~0011. 

O S~t. ALVAI\0 BAPTISTA - Ag·ora, o qu-r. r·1·a .insf.o ,; qne 
go c-xtcndes;:;c o augrncnto a todo o l'unccionalismo. 

o SR. Er•ITJOl'.i'<lO DF. .S.\t.J,F.~ --:- o~ melhoees ('alç:adoi\ quo 
~xí~Liam naquelle tempo eram o :'llillbl. c o Bastor:k. Um par 
de botinas de.ssas nw.reas. custava J 2lji00() e 10.$000. -. .. 

O SR. Lurz Do:MINGUE~ - Hoje :nem botina de soldado 
custa isto. 

O SR. EPHlf.lEl.'I(IO DE SAJ.LES - Nem hol.ina rle f;o)ldado 
cusLa i~so. IE; assim, por esse frl' t'<:O' tinha-se :t \'i!da. naQ\.H~ll.:s 
<lias. 

Os que combat.em o augmcnlo do subsidio argumentam, 
que no t~mpo da monarcllh as prorogn,::õcs nüo <:ram remu
neradas. 

E' verdade que ns prorogações não el'am remuneradas. 
"Jlas, o que sur.cedia? As Camat•as funcciuna\·am 3 a '1 dias. 1 
além do pra:w eonst.il.uriona.l do encerramento. 

·E. di.a;; dt~.po is. et•a baixado nm df>crcto d€' ()Onvocn~-ão ex 
t.raordin:tri:t, ·'c:l (·!la~ enntínnavam }Wt'r.('bendo o suhsidio·. 

O :SR. CA~trr.J.o PR:\TF.S - F. quantas Vt'r.es 11ão JWOJ'ogn
ram os orçamento~! 

O SR. EL~HtGE:-lio nE ·S.H.r.r:s - Vnria;; \ '('?:·!'S. 

O SR. C.unu.o Pn:\T}:s - :\fuilas v ezes. rou~a fJl lC ainda 
nfio se <leu na nr.nublien. apl'z:l!' do~ J•Pr.(lr<>i'. 

O Sn. AUGU:'i'rO 1m LI''-L\ - O ?llini~ko cJ,l ~UPJ'flmo Tl'i
hun-al dt'l .Tw;t.içn. l)~rN'hia j,;,l)*OIIO. ,. n .lniz dP Dir.,ito Hnha 
300.~000. 

O Sn. EPJTlC:El"tO m: ;::':.\T.LF.,; - F.' flX:tdo : 11 :\lini sll'ol (]O 
Sunrr.mo vencia j5{)~000 tnl'n::;nf'S. 

O SR. ALVARO R~M'IS'l'A - Tinh;l m11itn. 

O SI\. Et>RJG&'IIO DE S ,\LLES - Diz V. Ex-. que linha 
muito; (I quanlo tinha o "DI'!pulado? Qnanlo 1inha o Srnndor? 

O :SR. 1\L\untcto DE LACERUA --;-- O intei·~g,;antf"> no r.a~o. 
é que t.evantaram o -~ubsidin de. ; congrr.s::.il"tas c :não molhor\1-
ram a situação dos ;\Unistros do Suprt\mo Tribunal. .• 

O iSR. EPHLGENIP DE SALLES - Acho que foi uma injus
tlça, qu~ os honorarios dos j\liZe6 .devem ser augm':lntaàos. 
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O SR. Ar.vARo BA?TISTA - De todo o funccionalismo pu~ 
blico, então. 

O SR. :O.IAURrcro: os LACERDA - ... quando a verdade é 
que ess9s l\linistros ~eem tmbalho muito pesado e não se po
dem occupar de outros assumptos. 

0 SR. EPHTGENIO DE SALLES - Pois bem, com o- decorrer 
d01s . tempos, o Ministro de Estado, que percebia 1 : OOOS. pas
sou a 4:500$, com automovel e etc .. . 

O SR. MAuarcro n:t:: LACERDA - Porque V. Ex . não :Propõe 
tambem o -~:etc.~ Dar a a Carnara. (Riso} ·. 

O Ss. Lmz DoMINGUI>s - Eu m~ satisfaria só com o 
cetc.» •. . (riso). 

o SR. EPHIG.ENro DE SALLES - Os dir.ectores de .Seccões 
d·as S~cretarias passaram a receber 1 :500$ por mez; o Direator 
da Estrada de Ferro Central do Brasil, que tinha antigamente. · 
i : 45fr$, está hoje com 3 :000$ de vencim antos, e mais automo- . 
vel, casa de resider.cia e uma. diaria ·de 50$000 quando via.i a . 

O SR. ALVARO BAPTISTA - Porque .não temos a coragem 
de cortar as d.eJspezas . -

o SR. EPHIGE..'IIJIO DE SAr. T.ES - Os Directores das s~cre
tarias da Cama-ra e <In Senado, de 666$'666 passaram a 2:000$ 

O SR. Lurz DoMI.NGUE.S - Tambem eu ficaria satisfeito 
j)or mez, afóra o mais. 
com o afóra o mais. (Riso). 

O :SR. ·PrRF.S nu: CA!WAT.HO - F6ra as «fichas:>... (Riso); 

O SR. EPHIGENro DE SALLr.s - O Almirante ganhaYa, ao 
tempo cl:t 1\Ionarchin. EíOOS{)OO. e o Vic-e·-Almirante oíOOSOOO ; 
hoje, dccorl'idos trinta annos, não existe mais o primeiro desses 
postos, e o segundo dá dir eito a 2 :400S m c:o.saes; o Contra
Atmirnntc tem 1 : !JOO~. o Capitão de 1\far e Guerra f :45{)$, o 
de Fr.agaLn. 1 :2008, o dP. Corve ta, anti~o C:lpitão-Tenent.~. 
900~000, (} t • Tcn~nte 57'í0000, e o 2• Ti".nc:ntc 1).;)0!)000 .. . 

U.H Sn. Dtf'tJTAno - Além das c:ommissnes. 

O SR. EPHICENIO nE SALr.ES - ••• além dns commissões, 
tomo a~ertada.m!!nte ponder a. o N. D. 

O Marechal do Exercitn - e pr~cisnm..ent.e ()ha.mo a at.
ten(;.iio da Camarn. s obre essa. classe, que foi das que fi?.eram 
cOro com os que primeiro malsina.ram a medida de j11Sti<)a. 
propos~a. mo Con~resso - o l\far~chal per~ebía 700~000 rynando 
se pro~lat'l11)1.1 a Republica. e hoje t.'2m 2.: SOO~noo. fc)ra as r:om-
.missões! · · 

O General de Divisão passou rle 26:5$000 a 2:341.$500, ou 
seja uma proporcão de quasi 1. 000 % 1 . · 

O. C~pitão está com 750$000, .além do que rec2be pelas 
comonssoes que e::x:erca, 
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Voltando ao oeaso das Ministros do Supremo Tribunal, :ts
signalarei que os antigos vencimentos de 750$000 estão ho.ie 
majorados para 3 :250$000. 

Ne-ssa mesma pPopor~:fto pt'•)grediu, póde "e dizer. lodo o 
funcciona]ismo, com a eleYn.ção médiu de 600 %, de trinta 
:mno:s a esta par-te, o que, ali~ís, entendo ter sido perfeitamen
te ,justo, dada a carestia da vida dos tempos actua~s. 

Agora, os represt?ntantes do paíz. os membros ~ do P01ter 
Legislativo, que vota todo-s esses augmentos ... -

.O SR. GAMlr.Lo PnNrJ>s - E que tem obrigacões muito 
elevadas. 

O SR. EPHlGENIO DE SALLES - • .. e que tem obrigaçõe;; 
muito elevadas, sómente tiveram um accreseimo de 33 o/o em 
30 annos, sendo de not.:Lr que na-quella época o cambio estava 
ao par, a 27, e hoje se acha reduzido a 6 . 

O SR. !LUtz DmvrtNGUES - Já me mudei para S. Gonçalo, 
e recommendo o luga-r aos meus collega::, porque a Yirla alli 
é mais barata... (Risos.) 

o SR. PlRES DE c,\f:.\'AÜ-!0 - Por miro, devo confessar que, 
não astando aqui com t.oda a mh1lla familia, limito-me a ser 
um mero fJOrtador ()!; snlJsitlio, que recebo_. no men paüão 
de hoteL (RisM.) - . · 

O SR. Er>HIGENro DE 8 ,\LLES - E' o que se dá com todo!> 
nós; :por minha pal'te, ape1.ar de m-uit.issimo amigo de minha 
mulher e -de meus filhos . \'P.io-me o.brjgado a viver lon"'e 
da.quelles ·entes querido~. por diff iculclade insu-pcravei!; ,de 
mantel-os aqui. 

O SR. PmEs DE t(:,\nVAr.no -Esta ó n VCl'd:lde. 
O Sn. LUiz DoMlNCeEs - A vei"dacle é f]ne aflui dl'n!.ro 

reina muita <quebradeira». . . (Risos. ) 
O Sn. Er>HIGENIO DE 8Ar.r.ns - ú r elator da cmencln quG 

t ive a honra de apresent.:-.r. c dn (jun.l ~e orig-inou o nu~rn('nto. 
de subsidio para a legislnh.wa vindoura. enlrf' as razõr-s que, 
<1eu :para rejeitar a mi.nhn. proposta, declarou que o mom~>nto 
s endo de IJremencia.ç. não era. cnrortuno a medida. 

P-er~untaria. aos illu~í.r~a D~:pul!ndos que me. dão a honra 
de ouvir qual foi, nté ho.ie. essa oe casião. (lffi que .se fizesse 
augmento do vencimentos. c em Q\•é, o paiz nfio ::.e rwhasse 
lambem n;-~. situação de ap~:rl.nm fi·~ nnc~:ira? 

O Sn. CF.sAn VERGUEm() - O relnlor I ruc011 de fal~o . 

O Sn. EPHrct::~no nE SAr.LES- Foi precisamente o que sue
cedeu: o -relator trucou de falso. c entre ellns n. a.ffirmação de 
que em nenhum paiz do mundo se cogitou de nug-menlo de 
subsidio. na •hora actual. 

Pois- bem, ainda o anno passado,. os Estados Unidos au
gmentaram o seu subsidio para i. 500 dollares, quando os 
deputados e os senadores na America do Norte teem no Ca-
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pitoHo npartamcntos onde se 'hospNlam, toem restatwantg c ao 
terminarem as se.~sões àiarias (t tarde, os auto-oníbus o,.; 
tl'ansportam :iil t:>st.acões, onde os trens cspeciaes est.5o pre-
parados para levai-os ás snns r~sidcnc.ias. . 

O Sn. Cr::sAn. Vm-tcumRo - 0\·a. ArgPnlina rrrrhe111 todo o 
~nno. 

O Sn. EPHW.E:XíO Dr-: ~:.u.u:" -:- Na Rcpubli(·a. ~\l'g,>nUna, 
rrcebem ·I R: OOD pPso.o;. divid~do.;:; JlOl' \folhas nwn;;ar:oi'. : 1 X a 
ft~ranca ainda o anno pa;;.;;ado augm('ntaram o ;;nbsidio dun;; ve.ze:; 
~0ndo f1U(• no P::tlnis rle Bonrbon. •~omn no C:o.·oit.ilio · dr :!'\rw
York. ha residPnr.in para o~ riPputauos 'JUP têm pnssagc·ll.'l 
grati!> r rom ontra cir(:nm;;t.ancia - [J:Ur o dermtado ou sena
dor' franccz pode cxct•ccr o scn mandato nos seus respecti
vos departamentos, nas suas províncias, pode exercei-o, por~ 
!ll'acuração. Os lcadcrs que func~ionam são 10 ou 1.2; Yotam 
todas as mater1as do anuo, por procuração. 

Quel' dizer: o deputa no e o senador podem pOr em pra
tica a. sua activiàadc>, na profissão .que exercem. 

O Sn. PIRES DE CARVALHo - Regimen 1déal. ! 
'Ú SR. EPHrGENlO DE SALLES" - Na It.alia, onde sté o anriG 

passado não e~ístia ~ subsidio o deputado tinha direiti ao signo, 
que é um carimbo -com o qual são visadas as c.ontas de boteis, 
bem assim, por onde quer que ,passe. 

O SR. PIRES DE C,\RV,\LHO - E as de viagem tambem. 
O SR. EPHteE)<!() n~:: SAÚ.Es - ... os so~us t.ele-gramma8 e 

cartas. 
O f.:.R. CEZAfl. Vr.:!lGUEmo - Y. Ex. e;;ltí. mn mo('>sl\•e na m::t

ter1a. 
o Sn. EPHICENIO DE SAJ.J,r::s - Viajavam gratuitamento por 

todas as tinhas, 'quet• as do governo, quer as particulares. 
Com estPs argumentos. !:'t·. Pt·r~i.dHtlt>. 1wn:::o tPr dP!'ifrito 

completamente os rio Sr. reJa! Ol' . 

O <Sn. r.r-:z.Al\ Vtflmmm.o - O l'rlnlM f's!.ft ~nli.~fl'iUsslmo r.bm 
o :n~m en tD. (Riso . ) 

O SR. Ef'HWP."lo OF: B.\U .. m< - Rt·a nmn r]11f'i'i1fto ~~~~ hr\Jlr:-t 
f.\ de ·rHgnídarl~ par:J. r·:Hln um. r],, n!'l.q, 

Consta e alguns .rot·naP~ al'ffNllõtt'll'in qur. o illu:::lro' r hon~ 
rado Sr. l}residente dn llí'puhlira lr::t\'i:t illi.Pt'\'imlo iinnlo n. gu~ 
vernadorcs c presidcntl"':; do,: F.f'>!.:tclo~ no 5('nt.idn flc impNlír n 
aur;mcniD do l:;Ubsiclio. 

o Sn. PIRES D~ .CARVAT.rro- Não r\ ('x{l.("'.tO. 

·O Sn. EPRiflf.:NIO DE RALLE~>..- -Nfio aerr.dito, Sr. Presi
dentP.. não pôdr .~er jgto w·rclaclP po1·quf! Pst.a ~ l.Jma qut>.~t.ão 
de fúr<J in t.imo nara ra.da nm d<' nr)s ~ 1la qual não se pódn fazflr 
questão fechada. A -c]ncRt.ãn t'ra f\Om(l 0 de fl1gn1dade pessoal 
-para c.ada. um. de nós. 
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. Eu precisava dizel' i Nação ~ penso ter dito com muita 
lealdade (Jluito bem,) quaes as razões, quaes os iffi1Jtivos que 
me 1'izeram apresentar essa emenda, c fal-o-ia. ainda com 
sacrificio da minha propr ia :vida . 

O SR. LUiz Dol\Il~GUES _:_ Hazõu:; de eonscíenc ia, as unicas 
9-uc ·{levem obedecer o deputado . · 

O SR. EJ?HICEN'IO DE SALLE::> - Ainda mais : não estamos 
legislando para nós; legista-mo~ para u. rcprc:;; ~~ Iltação futur a. 
Não ha nisso nenhum gesto jnleresseiro. -

Poderia terminar com o argumento tlu (JUI! ~e 8erviu o 
Senador Floro Co.sta. quando no IJ ruguay, ,;;c di:>1.mt.io tambelll 
o augemnto de s ubish lio dos congr essistas. o senador uruguayo, 
qm~ é o maior <los o radores -da Rcpu!Jlka. OL'ienLal. colloeou a. 
quesLão neste ponto: tlcpoh; de uma ser in t.lc cnusiderar;.õcs, 
:puxando os foLTOS das suas algibeiras, uis~c que não tinha 
nem um ~eiLil lJara pu.ga1· uma passag(~m de lJI.•ndo 1 'Não m(~ 
s~n·irl!i úestc a l.'gumenlo. l>Ol'ClUú ho.ie sei 1,1w~ teremos a 
v ísil<l do pagador do 1'hcsr.nu·o e receberei dellll''~ em vouco o 
ultimo <.l f) :; uossos u1a.lsinados subsid i os, ua. prcseu l:c sessão, 
Pusso. llOI'Cill a:;sgur m· á c~mm·a que, si tlcpnis de por Clll 
dia o:; n•cus ..:cnntn·omisso:; úo mcr. que rHa finda. viesso ·a 
fallec et·, a minha viu, ·a e os meus filHnhostct• i<tnl ueccssidatlc 
de recuner á s-cnerosidade dos meus collcgus c dos meus amigo_ 
pat·a poder dar ti sepultura O'» meus l'('stós · mortaes. (Jlu:itu 
bern ) . · 

O Stt. C.\::Vlll.LO l>rt.\TJ::::; - V. Ex. llesag;;ravou a Catuara. 
:(apui.<fdos ycn.Lc:$. ) 

O ~ll. l::r>lliUJ.::.:\lt> llE ::-:.\LLJ·:s - Bra u .quo tiulw. a dit•~r. 
;)luito bem; muítu Ú!Jm. 4 IJr·a<.lur 15 mu.itu c twtpl'i-, 

mr.:utu.do. l. 

O Sr. Fausto Ferraz - - ~r . Pt•e:::i•k nle. Lnl:t.-tw• :i 
lt•ibuna IJlliU. r.lclc:;..tr;ão t':;peciat tlns · ct·ea<lorr:~; {lo Eslatlo tlc 
Mina.~ UN':.ti)s. 

(:arta~ e l.dt!:;t·arnmas <la!! i l'r ·r•::bium; nrdcuam-m·~ qu r-, 
r•m ltonw, tla re;;iiírJ, dn:-; gt·anth .·~ interesse:> -da vecuat'itl. r.ll! 
Estado tlt~ l\lina.~. · Yr'lllta l't'JHh.•t· hoo~lenag-em ao muito illu~Ln: 
r•' lll'r•:il' lllanlc' dn lttossn íl!:,;t.aJ n •· ao .graud;.~ e escla,rec,itlo 
aumiui . .,;trador tia:-: fíu:ln t; as uliu•: i,·a,; , o ~r . lJt•. J uií.o Lui:t 
;\ lv•:s. tWlCI adn que acaba dP. p t aticar o :;t>vorn0 c:;.tadual. 
ct'•!atHlO, tlaqtw.Ho:. zona. ilts'OOf.t•s taYdm·~ntc! l'iquissi!lta, por sua. 
gTaudc intlu!'tria pa:-;tOl'í I. uttm f c: ira na cidade de Passa QuaLro. 

Vl'atic'ando a r•olitit:a. du tl'al,lalho, procut·ando sel'ViL' a 
tl)tlos os c-ntnúcs iulet't'~~cs Iígados ·á. tena. eu não podet·ia 
tlc1xar, no ullimo · dia da no:>.;;a sessão legislativa, do cumpl'ir 
o honroso manuato l11.1C me deram aquellcti meus gu·cr idos 
1Jatt·icio.s. ' 

:< ·) Este disc~so nã~ foi revistq pel9 o~ador. 
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E' assim que, desta t1·ibuna, !'epresentando os mais altos 
interesses da industria pastor·ll do sul de Mina:s, venho trazer, 
em nome uos seus. ser·vidOI'es, os nossos mais ardentes agra
decimentos a S. Ex. o Sr.. presidente do Estado. de ~Iinas, 
8t·. Dr. ArLhur Bernardcs, e ao séu illustre secretario Sr. João 
Luiz Alves. · 

.A:provoito a op:por t.unidade de m.e achar ila tribuna par.t 
agradecer a todos o;:; Hlusw•es col:legas a gentileza. de trato, o 
carinho e a attenção com que sempre honraram ao seu hu-
milde colleg~.: · ·· . · · · 

O Sn. V,rcEifi'E P1RAGIBE -V. Ex. bem merece. 

O Sa. FAUS'l'O FERRAZ - Nesta ~ora ·de saudade, em que 
cada qual pariiudo leva p:u·a o seu Estado, para seus lares, 
como muito bem disse o nosso honrado teader S1·. c·arlos de 
úampos, a conscieucia: ·de ter praticado o seu devet·, e em
pl'egado seus melhores esroroos no sentido de bem sel"Vir a 
.:'-laçã•) brasileira, levo .t<tmbem a convicção de que dei tudo 

, quanto 1;odia dar no meu pequeno esforço, em beni servir ao 
-n·:mclato oue mo! ~onrerirarn meus 1>atricios. . 

· A' illusr-te bancada do E sto:do ~e :\Iinas em cu.io convivio 
sempre me mantive na mais estt•eita cordialidad~, ap13rtada 
:pelos mais inquebrantaveis laços de sincera amizade, as-ra'deco 
tambem nesta hora de despedida a m·an·eíra fraternal, o carinho 
e attenção que sempre dispensara:m. ao humilde orador que 
neste momento tem a opportunidade de cumprir o seu de-ver 
de cortezia e amizade. . 

~eco portanto, Sr,.. Pr'esidente, ao bom Deus para que no 
seio da futura Camara reine o mesmo interesse e ardor em 
bem se1·vir· ·as causas, as ;t·a.ndes causas, bem dignas dos nossos 
esforços e dedicação. (illttito bem; muito bem.. ) 

O Sr. Presidente - EsLâ f inda a hora destinada. ao ex
pediente. 

Yae se passar á ordem do dia. (Pausa.). 

ORD.EM DO DIA 

· O Sr. P1·esidente - A lista de presenoa accusa o compa
J'cchnento de 1.50 Srs. Deputados .. 

Vac-se proceder ás votações õas materias qnu se acham 
sobt·c a mesa e das cunst,mtes da ordl}ro do dia. 

l't~~-~n ao:- nnlJl'e.:: Depu lad•)s qnc · nccupcm ~-~~ ~nns ca-
dci,-;,!". (Pausa.) · 

O Sr. Andrade Bezerra ()i.:ltt fJrde,-n). m qul!r e obtem dis
pensa de impref'Slll) da redaCrJÚO nnnl rlo projecto n. 193 E, 
de 1920, fixando a despeza geral -da Republica para o exer· 
cwio de 1921, afim de ~er i~med.~a~m,ente votada. 



:~!; .. :;rrn ob~Cl"\'n{lfics, approva a seguinte: . 

. 
lli>DACÇ;ÂO 

RedaiJção final do projacto n. 198, de 19!i0, emeiulado p~lo Senado, que {iza a desp~:a qeral da Rcpublica 
pará o ex~cicio de 19!tt 

O Gou.e:t·esso Nacional decreta: · · 

· Art. J. • A despeza. gornl da Republfca. dos Estados .Unidos do Brásll, no exerolcio ·de Hl.2i, é fixada 
em ."IUWJ:23tiS~29, ouro, e em 711 .817:077SO!S5, papel, que serao distrlbuidos pelos Mlnistel'ios, na forma 
eapecifica.da nos artigos seg&Jintes: . · · . 

Art. 2. o O Presidente da 8opublica é a utorlzado o. despender pelo Miolstorlo dn Justiça. e Negocios 
Jnteriot·es, com os serviços designados nas segulnt.es ~erbas, a quantia de s . n7:267S787, out•o, e a de . 
69.87!í:27tl~6~, pnpcl: · . 

t. Subsidill do P.resi.lcuw da Ropubllca . .•• , ••• .• . •. ••••••.• •• , •••• , . , •· . • •••.•. . , •• •.•• ••.. 
i. Subsidio do Vice-Presidente !fa Republfca.- /lugmentada do i2:0oosooo, par& a representa-

Ção do Vice-Presldontu da nepubllc& .••• , .• • , •.•• , ••.•••••••. ••• ••• •• •••• •••.••••••• , • 
3. Gabinete do Presidente da Repo.bllca.-. . ...... ... ..... ... . , ............... . .. . , .•••••••• 
! . Despe1.a com o pala elo da Prostdoacia da Republica .. .............. .. .. . ................ .. 
ts. -Subsidio dos Senadores .•• . • .•••..••••.•.•.••••..•....... .. .... . .. .... . .. ... , .. .. . .... . ... . 
6 . Secretaria do Senado: 

Aumontadn. do i2:ooogooo, no Pessoal, para a reprosentaçãO do Vlce-Presldent.e do Senado. 
Augmentada de 209:978fta•, no «Penoal>,, sendG: · 
70:3'J2S, para pagamento dos ~ulntes accresoimos de venclmentf1s; ao 'kl&d.lrector: ao 

cbefe da reda.cçAo dos debatc11; ao !Uh-chefe dó ~ervlço tacbygrap'b.ico e ao9 dous porteiros, 
l raza.o de i :8008 para cada um ; no arcblvillta, ao blbllothecarlo, ao offieial' sooreta.rio 
da Prestd"ncia, ao officlal encarregado · das actal! e ao conservador da bibliothocat á 
ra.rAo de 2~.\00JJ para cada um ; a.o chefo do sarviço 'tacltygrapblco, A razio de i:OWS; 
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48:000$000 
79:800SOOO 
265:000~000 
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aos quatro tachygtaphos de •• classe, aos quatro ditos do r o aos quatro d(to3 de a•. 3.0 
dactylograpbo chefe, aos seis dactylogtapbos e a tres ,auxiliares ~de daetylographos, . á 
razn.o de t :200• para .ca!ia um ; aos dous ajudantes tle porteiro, A raz!lo. de l :UOS para 
cada um ; aos doze oontinuoa e aoa dous t:llaulf~ur•, A razilO de, 6~88 para cada um ; aos 
quatorze serventes e aos dous ajudantes de chauffeu,, á razllo da 600J para cada um; 

91S:i00$1 para pagamento dos vencimentos do um conservador do arcblvo e um redaetor 
dos debates, a i2:00DS cada um; um auxiliar de redactor dos debates e quatro auxilia
res dos Annaes, a 7:.2008 cada um; um aulti]iar do arcblvo a !) :,OOS; quatro ama
nuenses, a i:BOOS cada um e trcs auxiliares de dacLylograpbos a 3:6008 cada um; · 

!19:4008
1 

para pagamonto das remunet açftes coru que foram dispensados do serviço um 
r~ctor dos Annaes e um redactor dos debates, sendo t!S:600S para aquolle e t3:800S 
para este; 

!,:786813(., para pagamento ele gratlficac;õos addlclonaes, ftoando assim redigid~ est& 
,subooondguaç1io: · . 

Para gratifl<Jaç4es addiciona6t- to .. /o ao bibliotbecario ; a um omcial até t7 de dezem
bro; a um redaotor dos debates; a u~ tacbygrapbo de i" classe; a dols de a•; a um 
daotylographo; a tres continuos; a um chaulfcur : a outro chautr•ur até 6 de agosto; 

.~a um aus.lllar do archivo ; a tres serventes ; .a um sarvente atâ- 6 de abril; a outro 
servante até Ui de ag()lto ; e a \!ffi ajudante de .chautfeur, desde 6 de dezembro; 20 °/. 
a um omclat, desde f8 de dezembro; a dois officiaea; ao offieial secretario da Presi
donela, até 20 de maio; a um redactor dos debates; a. dois <lactylographos de t• classe ; 
ao dactylosrapbo-cbefe ; a seis continuo.s; a um continuo até 2l de junho ; a um 
chaulftmr, desde 1 de agosto: a um servente; a ou~ro servente, desde 7 de abril: 
a outro servente desde i6 de agosto; a outro servente, até 5 de novembro; e a um 
:üudante de chati{feur; 21S Ofo ao vi~irect<Jr; ao officlal secretario da P.residencia, 
desde 21 de maio ; ao omclal encarregado das actas; ao· conservador · dB blbllotbeca i 
ao porteiro da Secretaria ;· a um continuo ; a um continuo, desde 22 de junho; e a um· 
servente, desde 6 de novembro ; 80 % ao direotor ; ao archivista. ; a um official ; ao 
chefe da redacçlio dos debates ; ao chefe e ao sulH:bero do serviço tachygraphico ; a um 
tacbygrapho de t• -classe ; ao porteiro do salll.o ; aos dois ajudantes de porteiro ; 
a um continuo: a um servente. Total, t09:0U.S73~. . · 
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Onde sa diz: gra.tifica<:ão ao official Secretario da Commlssllo de' Finanças, 2:i00'1 dJga.-se: 

offic.lal Secretario da. Commissno de Finanças, H:iOOJ, ·supprlmida a referada grati-
ficação. · · · 

Onde se· diz: g1·atillcação ao oontinuo da ·eomniissllo de Finanças, 6008, diga-se: continuo 
da Commíss&o do Finançns, 6:000§000. . · 

Destacada da ve1·ba ·--Mat(!rl.:.l .. _ ii quan~ia do 200J monsaQS para gratificação ao seara~ · 
tat·io da Commissão Especial do Codigo Penal, pagamento que será ftit.o sómente n011 
mezc3 em que funcclonar a CommiBsno. · 

De,taçada da verba - Material - a. 9nantin de 200$ mensaes para gratificação ao scCL'e
tario_da Commlsaão Especial do Cod1go Penal Militar, pagamento que será feito sómente 
U05 mezes em que funcclonar a Commiss:lo. · · 

' 

I 

Augmcntada do H7:500S no Matedal, para impressão e publicação dos debates em cinco 
mezes .. • 1/t a • to ••••• : .. ' t I •. 'a. •: • • • • e •• I I t • I o e I.' •• e • I •••• t I • f o .. 1' "lI I • • • I. e t •• t • • ' I • • t • f t t t 336:8825730 

7.: ·Subsidio dos Deputados ...•• . ••• ••..••••... , .••.••• ~ •••••••••••••••••••••• , • , ••••••• ~. 2.60T:600$00i 

8. Secretal•ia da Camal'a \los Doputados: 

Augmentaun de .t25;7i8S c snbstitulda toda n t•nbrka pala seguinte: 
Pc;sot\l : 

:1. dit:ector • .... ............ . , ..•.. · ...... , . , . .• ••..•. , .• . . · . •..•••.... ~ •. , • 
l vice-director ........... . .... .. ....... ..... . ... ......... . .......... . . . 
i se<wetario da PJ'csideucia. , . . .... .... .... . .•.. ...... ....•. •......... . 
l chefe de secç!Lo (art. i93 do llegulamcnto da Secreto.l'ia) ... . ..... . .. .. . 
t cl1efo de secçllo (art. Hl3 do Rognlamenlo da. Secretaria) . .. . ...... .• . . . 
5 chefes dc .secçll.o a .. ·........................... ..... .. f6:80GSOOO 
ll snh-chefos de sccç1io a................................. t6:200SOOO 
8 tachygraphos do f" classe a............................. 13:200SOOG 

tO officiaes a ..... · . . . · .. ,.,, . . , ., , . . • .... . , ..•••.. .• , .. ,.. {2:0008000 
7 redactol'es de debates a .. ....... ....... .............. : i 2:000SOOO 
2 tachygrapJ10s do 2• classe a .... ...... : .... . .... ........ fO:BOOSOOO 
2 eliofe.s de ·.sub-secç11o a.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 :600SOOO 

2t:OOOSOOO 
i9:800SOOO 
{8:0008000 
!8:0008000 
17:4001000 
8·i.:OODSOOO 
32:400.000 

!O!S:600IOOO 
i20:0DOSOOO . 
St:OOOSOOO . 
2t :60()1000 
ig:200SOOO 
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3 segundos officiaes a ........••.••. ..•.. · . • . ·. : . . . . . .. •. . .. 9:6005000 28:8008000. 
1 ~ortelro . .•.• ·, •.•.....•....•.•..•.•• , .•..• , •. . .... ; .•. ......... . ~:ooosooo 
2 achygrapbos de 3" classe a ...............•............ 8:4008000 16:8008000 
ti terceiros officiaes a .... • ...... .. •..... . . . .............. 7;2008000 36:0001000 

: fS redactores de debatés, supplentes a. ........ , ... . , ....... 7;2008000 16:0001000 
2. ajudantes de porteiro a. ' . .• ' .•.. ' ' . ' ' • ' . ' ... ' .... .... . 6;91)0~000 3;8008000 . 
! zelador •. • , ..• . . .. .. ... ... .. , .. ... ...... . ... .• . .. . .... ...... .. . 6~0008000 
i re\"isor-ehefe .. .. . ..... ... ••....•.. •• .. ..... ..... . •... ~ .. . .. .... ü:OOOSOOO 
5 tachygraphos suppleutc:; a ............................. 7;~008000 36:000,000 
2· conservadores a . ....... . . ... ......... . : .. . ..• ...... .. 5:400SOOO • tO ; SOOJOOO 

2t continuos a •. .•...... · . ..... ........................ ... 5:WOSOOI> iU:WOSOOO 
. I dactylographo cbofe ... .... . . •. , ...... . . . ...•.....• ;; . • , ... ,,.., .. i-:8001000 

!1 dactylographos a .. ...... . •. . ... . . ... . ..... ; ...•. .... . 3:6008000 18:000SOOO 
- !S revi:rores a .....•.. . . ... .. . . . . .. . . , ...• . , . . . . .... ·; .. . . 3:600SOOO ts:ooosooo 

20 serventes a •. . ......• • . •• ......•... • •••. ...•. • •.•.•..•. 3;6008000 72:00080~ 
7· auxlliares a . .. . . ...... ....•. • .• .-•. . . . • . . ... ••• •• .. . .. 3:000$000 21 :0008!)00 ., IS jardineiros a .. . , •...........•........•............... 2:4005000 i2:000SOOO 

· Gratificação a:;pcclal a um chefe de seççl!.O da acta ...... ... 8:!-00SOOO · 8: <llOOSOOO 
Gratificação especial a um sccretar.iO de Commlss!io ........• {:8008000 t:800SOOO 
Para pagamento de ditferenç~ de vencimentos em virtude de 

substituições a um chefe de secçil.o, um officiaJ, um segundo 
offioial e um terceiro officinl . ..•....• ••. . ....•..• •. . . ... .... .. .... .... i6'':800SOOO 

Para gr~tificações addicioni!-OS : 
30 •/o .- Vice-dlrector, tres chefes de secção, dous sub-chefes de .'iecçao, cinco tacbygra-

pbos de t• ela.sse, um redactor de aebates, dous officiaes; um ch-afe da portaria, o 
porteiro, dous ajudantes de porleiro e cinco continuas ; · ~ 

~5 '/o - um secretario da presidencia, dous tacbygrapbos de :i~ classe, um chefe de 
secção, um conservador~ quatro oont,inuos e um servente ; . 

20 "/e- Tres redactores de debates, um taohygrapbo de i• classe, uni officlal, um.t~chygt•a.-
phD de a• classe, um conservador, tres continuo~ e dous serventes; 
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!5°/i:.- Um director, tres chefes de secçio, um tacbygrapho "(\ t• cJaiSO, 4lua.tL'o officiae!l, 
um tachygrapb.o de 2• classe, tres redactores de debates, t.res St>gundos ofticiabs, um ter
ceiro official, dou'S redaetores de debates· supplentes, · um :r.etador, cinco continuas e quatl,'o 
sarvantos~ · .. 

Total : 4 &2: 392.5500. 
Díspensa·jos do ~~·viço ; 
t superintendente da redacç.ão de debates ••••••••••••. ~ •• •• ••••••••••.• • 
i cbere da rooacção de debates ... .. ...................... .... . ....... . 
t chefe de secção •......... , ....... .... ... .................. . , . ....... . 
t officlat. l - I tI I I t t t I I. I I tI I I I I I I I I I I I I I tI I I I I I I .. t lt I I I. I I I I I I I t I I I I I I 1 I I 

i ajudanto de -porteiro . ••.•.•••••••••• , .. , , , , ••••• , ••. , . , • ..••••... , .• . 
l ajudante de porteiro • ...•.•.•.••..•..•...••.••... ,. ..•..• . .•.••... , .... 
i continuo . ....... ... . . ...... : " ... , .• ... ... . . , , ............... · ... ... •... 
1 cOntit1no • .. ~ •.. . ••.... " .•.•..••. , •.•.. . •. , . . ............ .. .......... · ••• 
l continuo . ........ . ... .. ................ .. . . . ........................ ~ . ... , 
t contiu uo •.•..•......... , ..•... , ... . ........ . ..... . ... , , .... J , •• ••• , • 

t ser rente .............. , . .. I ........................................ . .. . 

i servente .. ...... · . . . I • •••••••••••••• ••••• ••••• •• •• • •••• • •• • ••• • •••••• 

Material: 

Conservação e limpeza do edillcio e dos moveis ..................... ...... .. . 
Objectc:>s do o.x~edionte . .... . ~ ............ ~ .. , .............................. . 
Acqulsu~ão de fivros e de publtcações {lnclus1ve f'ncader!laçõ&s). ' . •••. , •• •..•••. 
Conducçll.o do Presidente (custeio e conservaçl!.o de veh•eulos) ..• ·•. • . • • . • •. _. , . 

1 Eventuaes . ........ , ....• , ............. .. .... · ...... • • • • • •. • •. • • • • · • • • • • • • · • • · 
Gratificação especial ao chefe de secção designado para substituir Interinamente 

. o encarregado da aeta, que se acba. em exercício das func .. ões de secrntal'io 
da p~esiaencia d a. Republlca, com todos os venclmentos, conforme o dispósto 
n' le1 n. 232, de 7 de dezembro de 181M-, ar,. '1!,,,,, ...... . ....... ; '.' •.. 

18:0008000 
.l8:120JOOO 
lS:OOOSOOO 
7:20óSOOO 
!15008000 
7:i88JI)OO 
2:000ii.lvo 
!>:7\128400 
6:{77$600 
6:!778&00 
! :800$000 

, i:U0$000 

06:9J5~600 

30:0003000 
30:000SUOO 
2•): 000j0()1} 
20:01~080ll0 
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Aluguel de casa do chefe da·portarln e do porteiro.,, •• ,~ .. , ..... -......... .. 
~s~mo. dtagua ...••• . • .••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• ~ ••••••••• 
Tâxa. (le esgoto ......•.... ; •••......••.. .•.•...•• , ••.. , • '· •••••••.•••.•••• , •.. 
Jmprei8ão dos debates e de pnblicações ..... ,, ••••••••••••• , •• , •• , , ••• , • , •••• 
lmpress!lo e pubUcaçilo do!! Documento• Ptlrlamentarel. • •• ,, •• , •••• , •• ,, ••••• 

2:400SOOl) 
t-328000 
ta&SUB 

230:0001000 
2o:ooosooo 

-l-H:38BSH 8 
Augmontada de 4:8001 para pagamento ao portail•o da Secretaria Eugenio Caetano da Silva, 

de quantia correspondente a alugucis do predio de sua residencla que deixou de receber 
.. durante quatro annos. . 

Papo I 

Destacada da consignaçn.o - despesas evontuaes - da rubrica - Material - a quantia de 
12:0-NS, que será fnclulda na rubrica - Pessoal- para a representação do Preaidente 
~a Ca1nara •....... . •..•..•.......•..•.••.....• . •.•••• . , .•....•••.••..•.•..•••••• · ••. t.123:26682tO 

9. Ajudas de custo aos membros do Congresso Nacional •.•..••. , ••• ·., •• • ,,.,., ••••• ,., ••• ,. 27li:OOOSOOO 
i O. Secreta.t,ia de Estado.4 . ..... .. ......... , ..... . ...... ... ........ .. .. . . . ·~ ................ . 

Diminuída. de 3:600S pela eliminaç&o da gratlflcação acr assistente do mtnisterlo ... : .. .. 
. Augmentada de 16:8008 para pagamento de t :2001 annuaes ao porteiro é demailfUIICCio-_ 

narios da portal'ia do Mmi!Mrlo da JustM;4 ............ , .. , .. . .. .. .. .... ............ 1M:866SH8 
H . Gabinete do Consultor Geral da Republlca ..................................... ~.. • .. • J3:600SOOO 
t2. J ttati~a Federal . ... .. . .. ......... , ...••.•..•...•....•... ....•••...••... ·· .......... . .. , •• 

ta. Justiça do Districto Federal.. I. I ••.• ••• : .......... ~~ •••• I ... I." •• ~~ •• ; ••••• ~~.~~~ •• ~~ ••• · ••• :· ••• 
Augmentada, no -Material - da rubrica -COrte de Appellaç!lo-de: 2:000~, na oon

sigoaçilo n objactas de expediente, Uv.ros, jornaes, eto. "; 2:00GS, na conalgna·çno 
c< acquiBiçllo e concerto de moveia, etc.»; i :OOOJ, na conslgna~IO c<"comervaçlo e 
Jimpeaa llo Gdiftclo » ...... ....... .. . ............ . ..... ................. .. ~~ •••• · • ••••• 

I'. Ajudas de custo a magistrados •. ..•.•••• , ••.•••. · ....•. , .•. , ••.•...•.. . •.•.•. · ......... ... 
15. Policia do Districto Foderal ••. ••.•..••••••••••• •.····· ••.• , .. ..•.••.• .• .• e.,; ..•. ~ ...•• 

2.tM:9MSH8 

UI7:!-35SU8 
1:0005000 ' 
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Radfgindo·se assim a. conslgnaçl(o (( Cooducç1Lo de enfermos, aUeu~do)l e cadaveres 11: 
Condu~ão da enfermos, alienados o cadaveres, podendo o Governo oncaropar o material 
do ac~nal serviço contractado, dentro do·credito votado, e transferll-o á. Prefeitura 
Muniolpal, que ficará . obrigada. a. oxecutar os trabalhos docort'entes, satn onus para a. 
União, mediante as condições queJormn ost!pu\a.das, mantendo-se o credito da proposta 
do na:ooos, que n&o poderá. ser ·excedido, o empraga.ndo-.se o saldo, que porventura, 
se verifique, na acqul.slçao e custeio do ve~iculos destinadoo ao set•vl~ de conduoç!lo 
de presos, feito pela Casa de DetonçlLo. . 

Aecl'escantadas as seguintes pala.vra9 : ua consiguaçil.o « acquislçllo e custeio do material 
de tl'ansporte, inclusive automoveh a seus :lecesgol'lós », osogulnte: (( po1fendo vender o 
müerial impl'estavel, e com o producto da. venda adqulrlr novo matectaln . 

Dimhmida de 20:0008 na·:conslgnaQão" medlomnontos, cal~ados e vestua.rios, do-Material 
-da. Golonia. Correccional dos Dous Rios». 

Augmen~ada. para i05:000S a consigna~!lo: < Objectos de expediente, etc.,, cuja dota~o 
actualé de 90:0005 e reduzida. da .t.:OOG.S a consignação '' acquisiçllo e concerto de 
moveis»; do 7:000S a (( IUumlnação ,,, e da 4-:000J a • Padiolas, c~mliOI&s, camai, ato.•. 

· Deduzid&.da verl;u~ m&tcrial a. quantia de U-:880 (com a qual slo pagos os venchnantos dos 
servidores do Estado abaixo indicados}, 6 feita. a respectiva transpodçlio para a. do pessoal. 
com a. disoriminaçll.o s~gulnte : '· . . · 

Oliiclaos da. Ropartlça.o Central da. PoUcla do Dlstrlcto Federal : 

1 encar~egado da. officin& • .... .- .. · ........................... ·· ••••••..••..••• 
C · opera.rio cat'plntatro .. , .. t ......... . . • ........................ , •• , ••••••••• 

I operari() lus~rador-eropalluul._9r •••••• •. ••••••••••••••.••...•• ~ ••••••••• 
f opararlo p~ntor . ............... , •..•.•.•.•... , .•• ,. 9 ••••••••••• , ••••••••• 

t operarlo bombeiro ~ hydraullco ••••••••••••• , ••••••••••••••• •· • • • • • • • • 

/ 
•' 

i:SOOSoOO 
. 2:11208000 
2:52.05000 
2:1S21>SOOO 
2:1>20!000 

.U:8B04000 
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Augmentada de 1>:2208 para pagamento dos motoristas da. Policia Civil do 
Districto Federal na. razl!.o de 4-:3208 por anno. 

Augmentada de 22: 320B, snb>tituindo-se a ta.beila. discriminativa de Guardas 
Civis apo~~entados, pela seguiqte : 

Joli.ô Alberto da Sllva, decreto da 23 de j~ho de HH9 •••.•.•••.••••••••• -.• 
Sa.Curnino Carvalho de Arrnda, decreto de 23 de julho de !919 .•.•••••••.• 
.José bmacio Rodrigum Lib:-rato, decreto de 23 de julbo de 1919 •••.••• , ••• 
Franklin Peres ~lacbado, decreto de t3 de agosto de f9i9 ....• , ..•..•••••• 
.José Corrêa Sampaio, decreto de to de setembro de l9t 9 ••••••••••.••••••• 
Samslo Baptista, deru-eto de 30 de a.bril de !920 •••••••••••••••••••••••••• 
Serafim campos} decreto de 23 de junho de 1920 ..... : .................. . 
.Julia Martins, vmva. do guarda José Martins, docreto de 15 de julbo do 1920 
João Baptista da Rosa, decreto de tO de setembro de 1919 ••.••••••••••••• 
Antonio José da Silva, decreto de 2 de julho de 1919 ..................... . 
Leonisia Loyola Re~o, viuva de Manoel Rego, decreto de 23 de julho de i9l9 
Manoel Joaquim Nogp.ejra, decreto de i3 de agosto de !9t9 ............... . 
Anto~to Rcz~nde da Rosa, dee~·eto de 2 de julho de {9!9, ••••••••••. ~ •• ,,. 
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V~r~ l6: - 'DIO"'InrMl:. de 3~~iM.$t!i.~.l".m~tdtb J~:r.!~~nhlÜI a l abclb q~ fil'..l!. .:r.!Siro Jiir:t"ln,hl:l~~t : 
PoUda. .liWitar 4o Dlat:~ ~ed.f;nll- (O...~reti> o. U.tn • . de:t7 de novembro de 1924) 
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ome~~~~~!::f~::p:::r~~;,~~~-~ .~: -~~~1 ~~~=.t~~~:~~: ::·.-:: ::-::::::::i. l)~soosooo 

~~ª~1~ ;"[,: \l' : \:;~ 
Prinletrosc.eneutes"~·· ·· ·······: .. -.... . -.....•..•. •.....•.......••• ,; ... , . •... ~ . . ..... &:900$000 

Atr~Ular do santçode ~n-haria •••• ·f i= ===:;::::::::::::::::::::: ~: :::-: ::: :::: 6_;QOO$QOO 

Encar rosados ~ doas das ·sec~O~ ~; A~i.l~tscla. do Pe~l. • • f i: :=t::::::::::::::: e:900&00() 

Enur.recõidos de~ aas ~OOÇiões d.a. Intendenola •• ll: ttntti.tu. •• ·· • · · ·· · • .. · •••· · •• •• &:90GOOOO · ! teocn«:s ..... . . .......... ·,,,H,.,,, 

rnreudenteGoco leerot:P.rloo doi oorp~: ........... . ~==:~:!:::::.·~::::: ::: ::::::·::: ~;~~W~ 
C.on\manda»tci·d~ ~~ -do Corpo ck·Seni"os Au~Uara. •.• (i"" tenentes:.· · ·· · ········ &~000~000 
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Clartm;m6r . ........ .... ; •• ..... . . . .... .. , .... : ...... ....... .. . ... · .•.• : ••••. . •• · ... . 
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~~:· ::~~~: :::::::::::::-:: : ·::~:.-~.-.~.- ~·::: ::~::.·:·.:·:.·:.·.·.·:. ·.·. ·::::. ·:·.:::::::: :: :: 
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i~~~ ~:.;_~j=~~:~~~~:~:~·~~~~~:~::~~~~~~~·.·~::~.~.~i~~~::i~~i~~·.~.~ :~~~·~~!':':·.~~~~~I 
~!.~:~ef::c~a~;r~ú~õ~-ciê·~niroães": ::~: ~: :::::.::::: :::::~:: ·.: ·.: :: :·.:: ·.:::: .' ::::::::::::::: :~ ::::·.·. ·.·.·.·.:: ::: :; 
Pa.ra. o pcÍsoa.l dos serYiços de cleelrlcldll::il' e iih1mlfHJÇ'iO e ca.txas de afl.:iOS pori.cla.es ...... ... .. ............... .. , ••. .••.•. 
Gratificuçlo pll.l'D. .as prr~~ii.S eogajad.l.s de mtt\to bom comport2.mc.nto1 eom mafs cie !'!_a anos sf~ scnlço .•.• ... •.• _. .. . ..... . 
:)aldo para offiOID.e& .i\gS'ft~:.do~ ....... . • •• ••.• •• ~ • • • • ••••••..• .••. •.•. • • • •.• , ••• , •..•• , , ...... . ... .......... ..... ; , •.• •• 
J\a:r.;a.gens de: omeii.C:! c: praqa:; •••••• ; • •••••. . •... • ••• •••••••• - ............... , •••••..•••.• ••• •••••. • ••.•• ~ ••.• .••..• 
Auditor, coru hoot·as de c:J.pr~, et>f'O &:000$ de ordenado. 3:000~ de ""'at:J fh:açiO de e::!:oreicio ·e ;ooJ de g.-atillea* extro.-

o.-diaa ta. •••••••••• ••••••.•••.•. .• ••••• •••• ···· · · · · · ·· · · · · ~ ··· •·· ••••• • •• •• •••• · • •••• •••• ; •.•.. .•• ••••• • •• •• ,:·. · 
~fOCI.Jr&Oor, ~- bonru de upiUo, com O:!.iOOS ~ ordcmuso, 3:000S de tratlfic.,çã.IJ de e XercieiQ ~ 90!)$ do rra.tiftcaçlo 

eJ.tr101-4inal'\a . ......... ... . ...... ........ ......... · •••• •.• ••• • . • • ••••• ~· ••••••.••••• • •••• • • •• • •• • .•••.••• •••••• • 

8~~~= ~: ~ âi~:::&~-sÜ~·iÇO~. d~' ~i~r:rl~ki&~~'e iú~Õ.~l~-;\·i;::::::::::::.~ ·.::::: ::::::::::::::: ~: :::::::::::: 
~~~:i~;~~ii:~~r c~~~J;~~;i~~ ~~bl.;e=t~~~ ~fo?::~~~~i~~.d~o~~t~~~8s ~d~!~!a~~~~;~~ncj~~x~~i~r;d~noi~~~S · d~ ··it~3-tift~ 

r.açiio C.(tra.ordirlar'!a.. , ., .. , .... ........ _ ..•. •• . , • , • • , . • , ..... . , ••• , , •• , ••••.•.• , , , , • , , , • •• .•...• . • ••• • , . .. , .. ..... . 
i\ledico especl,.3liita. de mulo;;tb.s do olhos, narl! e .gargantA~ con1 4-:BOO$ d0 gratifte:~t:ão _de cxereiei.o ç 12{S. . 4e &'ratUkaçlo 

(!;JtU'&Ot'dU\4ri;t •• , , , , • , , , , , , ... , , , .; , ••••• , • , • , , , ., , , , , , , , , , , , , • , , , , , , , , , , •••• , , ô , , , , , , , , , , • •. •-• , , • • • •" • , • • , • • " • 
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Dlumi.n2çl,), eoer;ia electliea o custeto do re.>poeti'C'O m.stsril.J. • • : .•••• : ...................... .......... ~ ••• ••. : ••••••• :. 
tledie:.amen1.0J, instrumentos clrurgioos. roupu. e outrOJ J. t tjp para. o h01ptt:.t.1 ...... . .... · •• , • •••••••• • .- ••••• , •.•••••• • • • ·• 
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Coronel. .... .' .• ; .... Dr. Joaqqlm Cnt•<lo.,o de ~lollo llois ..... ;... Da~r. de :1.8 da 11l.~io do 1918 .. 
• .. ........... Dorme<ll da Silva Portn...... .. .. .. . .. .. .. • » de & do Co v. do H20 .. 

Coronel graduado .... Lul• ila r.<>st~ A•evcdo........ . .... .. . .. .. . do 20 do de):. do i9tli .. 
, • .. .. AlanQOl Porolr~ do Souza................ . .. do i de maio de 19U. 

• .... Joaquim Antouio Lopes..................... do lO do i•n. de 1011! •. 
• ; .... 'Aiv~ro <lEI Mello ......... :.................. do ii do rnaio de 101+ .. 
• ... . João De~riard,híO da Cru~ Sobrinho.......... » do 25 de m~odo 191~. 

• » .... Jo~o 1\ususto..,r:. Coota ..... ·,............... • . do t- do agll)ltode 1920. 
'f oncnt.a-coroocl. ., , • Aulouio do Rego Duar·to... .... .. • . . .. • .. • .. de 21 do ont. de l800 .. 

» ..... l'rauclsco FuU;,tu tio Olivolra .. ;............. do t de fov. do 1011 .. 
..... CariMp:d:ruz Senna ...... .......... , ..... ,» de 20domaio de 19U , 
..... Zofor•ino ill~L·ttns Soa•·os.. .. . .. .. . .. .. .. .. .. do 23 <lo mtio do ! OU . 
..... Jo~o Liuo Gou~alves.................. .... .. de 27 du. maio de l9U. 
..... Cklrueuto Oou<aga de Souz" Maciel.......... . do 27 de mnkl de 1~14 . 

» , .... Pedro AIO>OIIIIrino do 1\ndt'Mie ......... .. , • do 7 do julho do 101 ~. 
..... M~rcellno Josó <1:. Coota.................... do '7 tle março do :1.017. 
•...• J03<juim Antonio lh•ilhl\uto •• ,.. ... ...... . .. do 2 dojan , da i OIS. , 
..... D1·. Samnel l'co·tenep.... ... .. .. .. . . .. .. .. . de 18 d(l m•i.o elo ~91~ .. 

, ..... Alrredo Undnn'ldos Santo.~ .. ...... ..... ~ ... .. do 24 de julho do i9l9 .. 
~ .... , llr. Alberto de Campos !loulart ........ .".... de H do rov. do 1 0~0 .. 

, , grad, Alro·odo Nunos <lo A~~<h:ndn. .... ... .... .. .. .. de 27 de ngo.>!ode 1~08 . 
, » • N>poionq·Gouçnivos Q.uttombco·~.... ......... de 31 de mnlo do l Oi! .. 

Me.Jor ...... ..... .... , Edufu•do Eugon!o Dot.l.t.'dCIJG!n . ••••• , ..••••• , ». da 7 do no\'. ds iOO.l. .. 
• ............... Emcsto DarbarJM ................ ...... ;;, .. do U do abtil de 1910 .. 
• ........ .. ..... Do·. Arliudo do ,\ guiar o Souza;............. do 7 de julho do 1~111. 
a ............... Francisco lluftno do Oli•oir:t........ . .. . .... do 7 do julho de 3\HO. 
• ............... Casemlm Alves do Moura ................. -· de 22 do rev. de l91l .. 
• .......... , .. .. Cy1illo Drllhanltl ~o Albuquerque ........ . ,.. do 2 <le agosto d<ltOtt. 

..... . .... . .... João Gus!on .......................... t .... de 2S de sot . do !912 .. 
• ... .. .. ... .. .. • Jos6 Piulo llil~el .• • :....... ..... .. ....... de 27 do maio de ! 91~ .. 
• ........... .... Manoel tlo Pinho França .... ·......... ....... de 27 de m&io de 19tó .. 

..... .... , .. , .. · Alfr·eclnTolxch·u Cnrnciro...... ... ..... .... do 21 rlo maio de ·J9H. 
• .............. . .Tos~ Gcofru do l'•·oonç• ............. ,... .... do 9 dujulho óe i9to. 
.............. .. or: ,\n(Oulo l'nroioil tiO Velasco ~lolina . ..... de 18 doma.iu t!O 1018. 

.... ... , ....... Seuastl~o de Almnida Clll-dool............ .. . de !7 do dez. de 1919 .. 
graduado ...... Jolo f'eo-elra ~lalhl\os.... .... .. .. .. .. .. • .. .. de I !i do fev. de i OU .. 

u " .... .. Al(red<l Arthur do Almel!la Albuquerque..... de 15 de fov. d& 191f .. 
n .•.. : . Antonio Josó ela. Costa o Sonza ... , ~·.... . .. . riu 21 do out. ,to i 91t • . 
, " ...... Forn•ndo Alves de Som.n Al~o ........ , ...... de 17 de j an. da1912 .. 

Capllllo .............. Jo3o lgr!acio do Silveira Colvet...... .... . .. • do 20 de rev. de 188~ .. 
, ....... , ....... Jono ()aspa.• da Cuuha llrlto.. .......... .... de i O da jan. de iSII'i .• 

. .. . .: . ....... José Pinto do Sou <a................... .. ... do 2~ de maio de 1894 .. 

........... .. Allrollano Gama do Alcantara ........ :...... tl(l 18 do ngo;slo du ! SU~. 

............. Josó Alaximiano Galvào ............. ; .... :.. de'!9 <lo or.•. de !Bll1 .. 
» ............. José Cnrlo• L:Eporty... .... . ............... de 26 do de?.. de t.oot. < 

... : ..... . ... l!cluudo de Parobl: Choim ........... , . .. . .. de 27 rie fev . de 1005 .. 

. . .. .. .. . .. .. Emiliano Folix de Almoidti . .... ·... ... .. .. • .. do r9 de nuv. dÓ :1008 .. 

.......... . .. ManOC'l ~la Assumpçll.o_ e Sil~~ .......... ; .... de 21 do ont . deU •9 .. 
» .......... . .. Gynobeltno Paos Landtm .......... ...... ·.... de 2 do dez. do 1009 .. 

., ., ....... . . Germano r.orràa Lima ...... ,.............. dA lU de j ulho de tm O. 
•> ............. Autonlo Gentil Mmttolt-o ... : .. . , .. ,... ...... de H dejan. de '!91i .. 
• ............. Ja~,~ Ricardo do I' ar la Braga................ de I~ de fOI'. de i 9H .. 
>> ........ ..... Julio de Cat••alho Borges.... ... .... .... .... de i9 li" abril do !D ll .. 

Cnpit~o ........... ... f•'rJnc)sco llaymundo da Silva............... <lo !O de maio do 'i911 .. 
" ............. Augu•to Cesar Alvb......... .. ............ .do tO de m>io de 1911 .. 

• . • • • • . . • . • , • l.ueilno do Paula Saula Fé . ............... ,, de 2ii do maio do i9U .. 
.. . .. .. .. .. .. llonorio Luiz Pereira....................... do 26 do j ullto do 1911. 
.... ... ... ... J~>~â R&mos N~u~irn..... .... .. .. . • .. ..... • do 15 de maio do 1912 .. 
....... ; ..... Jrué Fr·nnolscu follterra..................... do H . de agosto de ·19•2. 
,,, ... , ...... Adindo Pioto tio Ahnoida..... . . . .. .. . ...... fi e :to da julho d~ :l9J3. 
...... .. ..... JnM Gaeta~o dll MaLtos..... ........... ..... » c!o t5 de uov. de tOla,. 
"· ..... ...... Jloldorando do An~radc Gawlol. ... .... ... .. »' do· li do m~rçodoi9l4 . 

n .. .... ....... JuliQ Amol'icnno IJ:•asileiro... .... . • . .... . . . de H de 1na•·ç~ do l 9-!5. 
n· , .....• ...... Luiz L~nnol 4e Assts............. . ... .. . .. . . na iG do junho do i 9iS . 

.. ...... ..... Annslaci~ SampaiÓ.. ..... ....... ... .... . .. . de 2.~ d•junhodo 19to . 

....... ; ..... F91'nando do·S~ l'elxoto................. ... ae 22 do out. do 1915 .. 
» phat'mBo ..... A1•gnsto Cypriano d.o Oliveira............... de 27 do n1alo do 1914: . 
~ . .. .... : . ..... Ernesto de Souzallnis:.. ... ... .... .. .. . . . .. • ,~de 271to •. marçode i9 18. 

.... ......... Or·. Guilherme IJ.vros <1~ Rooha !<rota....... do 18 de moiu de lYI8 .. 

............. Frauc-.co Cabral de"Oiivoir·a........ . .. .. .. . de 2l; rlo makl de 1 ~18 . 

::::::::::::: g~: b~~~i~M~~g~·~~~:::~~j·u··-~·:::::::::.::: ~~ g d1~ !"~· 3:; mt 
Tenente ..... ........ JoM llanulpho elo Noscimauto Menezes....... de 23 do jan. do iS~G . . 

n ........... .. Antonkl d11 Gosto Yalguerêdo.. .. ... ........ d~ 3 do julho do 189.8 .. 
, ...... , ...... Antonio ROll1ll~ldo do Andrade............ .. dQ U de jan . do 190~ ..• 
• .. .. ......... Franklln Darbc sa de Andrade............ ... de 21 dA out. ele l 908., 

. • .... ......... Glaudlnu Baplisl<\ !lo Medeiros.. ............ do 30 de mar, ode l9Q1l. 
......... .... .loao Lourenço de Azevedo................ .. do 21 do out. tio 1908 .. 
pharmac .... . lllclvino Cortez.. ... ................. . ... .. oo 8 do abri l de 1916 .. 

•• 1, ••••• .,,ilogonio Pei.xóto ...•. .............. : , . .• . . • do 25 de ngosto do i9t~. 
1.• tenente ........... Or .. Prnnolsco l.e<Jpoldo Gonçalve~ I.ima..... . de 18 de maio do 1918 .. 

Annncs c.ln Camara,. ~ Vot. XVI - Pas. 12G- a 
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Postos QllStos Nomes Legislação Papel Ouro Papel 

i• tenente •••• ~ ••••• QuintUiano Ferreh•a da Costa •••.••..•..•.•• Decr. de i8 de maio de i9i8 

::::::::::: t:i~~~ld:H~lj:~~~~o d~~:1~!~~~r:~~:::: -::::: :: ~: f~ ~= ~::~ ~~ f~i~ 
» n , .......... A!'tbur José da Sil\'a... .... .. .. ... • . .. . . • . .. » de i8 de maio de i9i8 
Capitão., •••.•••••.•• Illlarfo Femandes Nogueira................. do :18 de maio de i9t8 

" • , , , • , •••• , , •. João Jgno.cio de Jesus. •• ." •••••••••.•.•••••• , de i8 de maio de'f8:f.8 
1o tenente ........... Antonio Pereira de Barros. ....... ,........... de :l8 de maio de Hl:f.8 
n )>· ...... , .... A_lfrodo tle Santa Barbnra.. . .......... .. . . . de 18 de maio de 1918 
>> .... ; ....... Jcisó Quirlno de Oliveil•a... .... .. .. .. • .. • .. . de :18 de maio de :f.9:f.8 
, ., ......... D1·. Joll.o da Cruz Abreu ... ;_................. de 18 do maio de HHS 

. . . ........ F~ancisco H(!nrique Stilben.;,.............. de :18 de maio de :1918 
• • .. .. • .. .. Di'. ·Luiz Figueira Machado ....... 1......... de 4 do junho de 19:19 

'('- ,, .>> graduado,. Gly~erio Enedino do Souzl!- Machado......... de i2 de jan~ de :1903 
Alfel'es, •• , •. ,, ...... Ulptano Fuentes y CarqueJa................. de 1.2· de set. do i88!i 

,, ............... Ai'gemh·o Pcroil'a de At•n.ujo Cortez..... ..... de 5 dejan. 'de !889 
.. .. • : . ....... Jósé Francisco de Sá.,..................... de 20 de abril de i893 
.. .. , ......... João Pacheco da Silva...................... de 29 de dez. de !894-

,, .. .' ........... Luiz 1\fauoel de Souza ................ !...... do 29 de dez. de ·1894-
• • • . ; •••.••..• Adolpho Rod1•igues Soares Pereira............ de 22 d~ out. de 1.896 
.............. Francisco de Paula Nunes ... :.............. do 18 de agosto do 189 
.............. 1\f~nboll\lathias da Costa................... de o de out. de 1901 

» , ... ,'., ..... ,. Ignacio .José dos Santos..................... da 3 de set. do Hl08 
, ,, • , •••• , , , • , • :, Balbino Francisco de Oliveira. . . • . . • • • • . • • • • de 22 de abril do 1909 

,, •• , • , •• , , •• , :. Gililherrnino Euphrasio de Sant'Anna......... de 4 do out .. de f9:11 
· , , , , , •••• , • , .•• GJlborto Junqneil•o. do Araujo.............. . de iô de junho de Hli 
2o tenente., ••••••••• Jqsé Bastos Brasil .•••••••••••..•••• , ••••••• · >> de 18 de maio de f918 
,, » .: ........ S.~binoJoséda Ct!nha ....................... '' de!8demaiode1918 

• • • • • . • • • • l\lanoel Ferreira de Abre\l, ••• ,, .•••• ,, ••• ·.,. Decr. de :1.8 do maio de Hli8 
)) .. .. .. .. .. ülz da Silva Cordeiro ..... :................. » deiS de maio de :l.IHS 

. » .......... Lúildgnacio Valentim...................... de i8 da maio de :1.918 
• . . • • • . • • • Antonio Ignado Moreira. . .................. de 18 de maio de :1\HS 
• , •....... José Candido da. Nobrega e Silva............ de 18 do maio de :1.9:18 
.. • .. .. .. . . João Antonio dos Santos .. ·.................. de :18 do maio de :1.918 
, •••••••.• Aptonio Luiz Cordeiro. • • • • • . • . . • • . . • . • . • . . • de 18 do maio do :I.'HS 
. .. .. . .. . . João Eustaquio Teixoit·a de Sá ....... :.~'.... de 2 de out. de 1918 

.. ~:6008000 .. 4:8768000 .. 4:876$000 
,. 4-:S7ôSOOO .. 6:8~08000 .. 6:8408000 .. 3:9ô8SOOO .. 4:784-8000 .. 4':7448000 .. ~:&003000 .. '4:6928000 

. :t:a33S324 .. \i :6009000 .. 3i6SSOO .. 3748400 .. i: iQ.2$000 .. i:UOSOOO .. . -1:4408000 

8: 4808000 
7168000 .. 1:4408000 .. i:~~osooo 

,. :1:440$000 

5: 3:6GOSOOO 
3:6005000 

,. 3:0008000 .. 3:6008900 .. 3:600:)000 .. 3:6008000 .. 3:6008000 .. 3:1)005000 .. 3:4008000 .. 3:()008000 .. . 3:6725000 .. 3:6008000 

Somma ...... · •••••..•. _ ......................................... : .. 617:754880!) 

Praças de pret: 

:1.o sargento .......... Jol\o Forréira dos Santos Porto .............. Decr. de 26 de julho de HÚõ 
i o sa1·geuto graduado. Manoel Ter~ulia.no .de Oliveil'a............... l> da i~ ~e jun~o de :1908 
f o sarg. tnes. de mus. Bt•az ~ntomo da 811\fa .....••.. , . . . . . . . . . . . . . " de 2.-. ao abril de ! ~14 
i o " , ,, • Anlomo Josê da Costa...................... 22 de s~t. do HH5 ... . 
1o , , >> • Elpidio Carneiro........................... 5 de abril do 1\Hü ... . 
1° oonductor chefe •.. Alft·cdo José :\yt·os......................... do 23 do out. do !913. 
1o sarg. enfermeiro .. Jos~ Dnt1·a da ~ih•eira ....... •.............. de 28 cto junho do -Hlii 
1.o , corneteir<rmór Jacmtho Antou1o do Valle·.................. do 28 do out. do :19!4. 
:1o " enferm.-mór .• Af*nool de Souza ~Iattoso ............... ·.... do 19 do set. de f917 .. 
:1 o >> armeiro ,· ..... At'ldr~ ~ardoso Dantas~ .. ·~................. do :13 de abril de HH6. 
-1o ,, escriptm·ario .. Octacdw Mgnteiro·da Silva.................. de 1Q de set. de HH9 .. 
1o ,, enfermeh·o ••• Antonio Joaquim de A vila ••.. , .;'............ de 2·i- de dez. de 1919. 
2° sargento graduado. L4iz1:oixelra ~u~r:lagni........... •• • • • • . • . • de 28 de ago~to do 1.8~0 
» n · •••••••.•• Joa,qmm de Ohveu•a e Souza................ de iü de maw de 1894-. 

.......... José Ferreira Machado...................... de 10 do julho de 1894-. 
••••••• , , • :\laJioelGon<ralvos H.eis..................... de i O de ,julho de ·1894. 

» .......... Eduardo Soares Braga...................... do 10 de julho do -18\J·~. 
n ..... , , ... Miguel Antonio da Silva..................... do !i do nov. de 189-í .. 

» ••••••• , • , José Ft·anclsco de Souza Magalhães.......... de 27 do mat•ço de 190ã 
>> , ......... Joaquim Ferreira._.......................... do 28 do fov. do 1907. 

,, •...... , , . Gabriel Bl'az do Nascimento............. • • • . do 12 de março de i 908 
• 11 . , • , • , , •• Bomvindo Zcforino Niemeym• de Mello....... do :12 de nov. do :1010. 

' .. ' ...... Antonio Ferreira da Fonseca................ de 14 do dez. de i9l0. 
: .. : .....• l~raucisco José de Sá Cavalcanti. .•••••. ·.••.. do 25 do março de 1913 
.......... Casimlro do Carvalho ....... ; • .. .. .. .. .. .. .. de i 9 de maio de ·I 915. 
......... ·. Joaquim de·Sant'Anna Menezes.............. de 9 de agosto de 19!6 

,, ..•.•..••. Miguel Pt•otasio de Oliveira Cavalcanti....... da 18 de abril do :l.IH7. 
>J ',. .... : ... Rozendo GonçaLves da Silva................. de 2'~: do out. do 1917. 
n >> •••• , • , • , • l~l·a.ncisco Anselmo da Costa Franco .•.••.•• , . de 31 de.out. de HH 7. 

,, most. ~.:oh10t. Nicoláo Pinto da Fonseca .... ;.............. de 13 <lo jan. do :l9ll>. 
,, ferrador ..... ; Julião Mendes.! ........... , .......... ,...... do 25 do maio de 1916. 

escriptm•ax•io .. Josias '.lo Medeiros Farias................... de 28 de nov. do 1917, 
» ............. João Nepomucono da Costa.................. de i !i de maio de 1918. 
>> ••••••••••••• Ma~oel Messias Baptista Barreto............. de :1.2 de junho de 1 IH S. 
>> ...... , ..... , Hoberto Céa Couto.......................... de 3 de julho de 1918 • 

...... ; ...... Jonas J\laciel da Rosa...................... de 2õ (je set. de HH8. 
oscriptm·ario .. Guilherme Cru21, .... ; ........ '.............. >> de 25 de sot. de i918 ... 

,, . Joã.o Paulo Gomes.......................... ,, de 25 de set. de 1918 .. 
, ............. Leo~cio .Mala ....................... ~...... ,, de 9 de out. de ~918 .. . 

.. 870$000 
939S500 .. 876SOOO 
87ô$0QO 
876$000 
876$000 
87\l$000 
876SOOO 

f:460SOOO 
8765000 
4-388000 
832$200 
7&1JSOOG 
7308000 
73::!$000 
730$000 
7308000 
730Sooo 
83{)5500 
830S500 
839$500 
8311S;íOO 
8388500 
839$500 
S39S500 
559$545 

:1.:277$500 
839$1500 
830$500 
58!1,$000 
B30Sooo. 
839$ã00 
83<3$500 
830SaOO 
8301)500 
8393500 
83931.í00 
839S500 
831>~500 
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· ·--...... ~-

2' sargonto graduado.10SA\ Rodrlgnoo dos Reis ............ , ........ Deor, do 3 do nov. do 1903 .. 
» • ......... Allredo ll•lthazar do Nasolruenlo............ » de o do fev. de I O~~ .. 
» . .. ...... Francisco da FranÇII Mnruondeo. ......... . .. • do 27 do fov. de \90~ .. 

• • • .. • •• • l't,\IIOiSCO l:•idro da. ~!lva, ; ,., .... ,. .. ,. .. .. . 11 do 'de ~ul~O de 19{3. 
.......... Jcs6 Jl•'tlnctStO do Abreu .. ... . .. ... .. ....... » • do 8 do JUlho de 1~1~ . " 3' ... .. .... llodr lgo NunoY....... . .. .. ....... ... ....... de 29 do ont. de 1013 .. 
....... .. Roncdicto BA:rorra de Araujo....... . ........ de 24 de doz. do 1013,. 

" •• ...... ... Antonio do Farias ,C.\br•J.... ..... .. . .. .. .. . " de 30 rle jan. ·do \~!0 .. 
L'Drl'iol •••••••. ••• .. • Francisco Gonc;alvcs do Quoíro< ... .. . . . ;. .. .. " de 22 do ngos!o de l8~4. 

• . .. .... .... ... Manoel Martiniano dos Snn tó:!.. ....... . .. ... do 22 do a bril do \ 805 .. 
" ...... .... .... Antonio José ,ls!dro, ... ..... .. .. , : ... . . . . ... de 27 dojan. da !89~ .. 

,3' u rg. comotch·o ... llllat•!o ArthiÍr dos Santos................... do 20 do set. do tQ-17 .. 
·3• saronto ....... .... Lul7. da Gosta llaptlsta ............ ....... , .. do 12 do J'unho do 1918. 
Cabo de esquadra ... Fr3aolsco Pinto do Sou•a..... .... . .. . . .. .. . doU da 111. do !89D .. 

,, .. . Cordolino Grnu;alv6s de Mello. ..... .... ... .. · do t8 cto março de '8~2. 
. • ... Jurcolino Campollno dos S~.nto• .... i•....... do 24 de julho de 180i .. 

" ... J ulio llosnr <lo Souza Pinto ................. , » ' .de 29 de de< . do !902 .. . 
» 

·' )) 

" ... 

" 
" • 
" 

• 
» 

.)), 

• 

" • 

" » 

" • 

" 
" 

.. . ~~ . 

" 

" >! . 
·• 

H .. 
• 

' ~, · ••• M.:\nool Mnuiz do Lacerda . .. . . . .... ... ~ ~. • . . de 20 de !!Ct. dn 1901. u 

» . .. !'ornAndo-Cosmo Marque•.... ..... .. .... . .. . da I!& dt! rov. do !QOO,. 

... 
• • 

. 
• 

. .. Jo~o B&ptista da Silva%'................. .. . do 12 do nov. do 1900 .. 
• .. Zaohnrias Ba~ilio Gomos................... . de 12 d~ no•. do 1903 .. 
• , . l.eopoldo Antonio do Maujo ........ . ,,.. ... . ·,, de 28 do lov. do !Q07 .. 
... Jos6 Joaquim C3l•noh•o l'aos...... ... .. ..... . doU do marçodoi9D7. 
... Vlcoat.<il.t•itn <lo Snnt'Anna. ...... .. . . .. .. .. de O do maio .to IU07 .. 
.. • Joronyrno Siln .......... : • ............. .. , d~ 4 do julho do 11107. 
... Rotlomb<lrg Gtaclano d~ Silva ..... ....... .. . dó 5 de sol. do 1907 ... 
.. . llasllio do Ollvo!ra Fraz~o.. .. .... • .. .. .. • .. . de 23 do jan. de 1908 .• 
•• ; Antonio !lnnoel Fancisco do Oliveira ... . .... , " do ao do Julho do I U08 .. 
... Can~!do JO.O Morch·a .... ·.. ..... .. ...... .... • do -6 de agosto do 11108. 
... Maoool Pnrelra do Almeldn ........ 1 ... .. • .. de 24 do doz. de !~08 .. 
... Ovldlo llosnr!o da !los~. .. ... ... .. .. ........ de !I de fev. de IOJ9 .. 
. ~ . Ln!2 Antunlo da Silva ............... . .... ,.. de 2& do agostodo ! 900. 
... Alft'cdo i\.ntonio So.t•oivo ... ........ .... .... ~ do 27 do jnn, do 1010 .. 
... Autonio GnmA da Silva ............... ·...... dal6 de sct. do !910 .. . 
... Antonio Rib<llrc do Nnsoimento .. : ..... . ... .. rln 20 do ont. do ttJO .. 
... Ladisla n ilias de Amlljo.. ... .... ........ ... do 9 do nov. dn !910 .. 
. .. l'odt'G Uomingos ·José do Sou•a .... ... , ... . :. do 9 de nov. do 1910 •. 
... Antonio Atallba Ulttonoout' t . ............... , . " da i2 de nov. do 1910 .. 
• .. Claro l' •·anclsoo do l'reitas.... ... ....... .... » do 19 do aui-il do 1911 .. 
... Joi•gó'Fon'Oira da Suv·o. ....... ~ .. ..... ...... , " . de 3tde maio de !UI!.. 
.. . r..,rlos JoM. Ferreira .. .................. .. . ' " do 21 do j unho do 19U. 
, .. Luiz Co!'dcso doSonzR. ....... ... ...... .. ... do 6 dose!. do11UU .. . 
•.. Cal'losGl'~ça Aranha .... .... ............... de27 doset •. de!UI·.,: 
. .. ,\lancei Joaquim l'çrnandes... ...... .... .. .. de i 7 dÓ.Ian. do ! 9!2 .. 
... lllguol Aulouio Bar bosa. .... ... .. ........... de t8 tle fov. de 19i2 .. 
... Genlll Josó da Silva... .... .......... .. ..... dG 20-de março de 1912, 
.. • Fernando do Paiva llat•ros... ............... da21i de junho tio f912 . 
... l'ranoioco Josó Do•·nardos.. ... ... ... .... ... . de 23 de out. de 1912 .. 
.. . Manool Gomos L<lira..... .... .. .. • .. . .... .. . da 15 da J""· do 1013 .. 
... Jovinl•n• Nunos aos Santo>... . ......... .. .. do 29 do an. do 1013 .. 
... ll4t'lholomou da Silv.\ J.ima .. ...... ... . .. • .. da 30 d e abr il do !013 .. 
• .. Cnsomit·o Franalsco Duarte .................. ... do ao do a~ril do 1013 .. 
... Custodlo Claudio da Silva .............. \ ... , do a dli sot. de 1913 .. . 
... ~lauool do Nascimento Lima .......... ·...... do !9 de nov. de lO~ a .. 
.. . M11nool C9nstnnt!no do Alollo Ribei t·o, ;.. ..... de 3! do dez, de ! 013 .. 
... l'ollpo Lor>OS dn Silva .... .... .... .... ... ;.. . de 25 do mar ço de 19t•. 
• , . Pedro Roddguos Froira. . ........... ... • . . • • de 19 do mnt'ÇO de lUa. 
... At•tltur do Andrado ... ....... ,...... ... .... do i do julho de 191~ .. 
... l'•·nncisco Cardoso da Oliveira ...... , .. ·.... .. · n de 5 de <~gosto do 1914. 
• .. Valoriano do s..,., Costa •• • · .. . ..•.. • .. ,. , . do 26 de agosto de I 914. 
; .. Manoel ForrGir1. Lim~ (2')..... ... ..... .... . do 21 de out.do 191( .. . 
... Antonio llnl' i>osa Sobdnho . ...... .. . .. .. ... . de li do nov. do 1~14 .. 
... Jono Loopoldino Camillo .. . ....... ..... .. :.. de i~ de nov. do toa .. 
... Uabl'iol Ril><lit•odo Araujo.... ....... .... .... de 13 de jan. rle 1015 .. 
... Athanaslc de Souza Nery.. .. .. .. .. .. .. . .. .. • do 13 do jan; de 191ii .. 
. .. José Carlos da Silva.'.. ............. ........ . do 22 de' abril do 1015 .. 
... Jo~o llispo dos s~ulos.... . ....... ..... ...... do 9 <le dez. de 1915 .. 
... Antonio J.tno de .Ahrou ...... .... , . .. .. ..... do 29 do dez. de i915 .. 
... }lanool Gon~aive• da Silva (I' )...... . ....... doU do abt•il do i~t& .. 
.. . Januario de llrito .. . ......... .... .... .. ., .. dali I do junho d~ 1~16. 
.. . José l'ra.ncisoo da.< Cliagas... .... .. ... .. .. .. de 21 do j unlto do 1010. 
... Joào Lur.io Farreira.... .. ... . .............. de 19 de set. de !9~8 .. 
... Jo~o Ferreh·a dnSilva (2' ).,. ... ....... .... .. do 12 do julho tle i016 .. 
... JoloAntonli>daOUvelrn ..... .. ........ .... . doi2doJulho de iOIG •• 
... Franr.isco dM Cl•>gas.... . .. ...... .. .. ... .. de ta do Julho do !910 .. 
... JOSA\ Marinho de Sooz• .... ............ ..... de 20 de julho do 1016 .. 
.. • lguacio José do Souza ..... .... .. ......... .. . de 9 do ago>to do 1916. 
... R3ymuudo Josó do Sou•a... .. .... . . .. .. . .. . de 9 <lo agosto rlu 19Hi. 
•.• Ja.quim Domingos da Silvn Bttrgos., ., .• ,... de !G do agosto do 191& . 
• . • Astt'O«ildo Rapbaol ~(ocbadCI. , . , . ....... .... de 2l de agosto de 19!0. 
... Candido ~lanocl do Lima. .... .. .. ... ..... .. <in 3 do out. do 1916 .. 
.. . Alfredo dos Santos llnptl•ta............... .. da IJ do dez. do 1916;. 

Annaos da Camat•a - Vul. XVf- Png , 7~6 - .li 
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76BSoOO 
766$500 
730$000 
53G:IOOO 
803$000 
766$500 
760$of)o 
682$550 
693$500 
7ü6S500 
766$500 
KOJSOOO 
803$000 
6~7$000 
Cil>iSOO~ 
6578000 
7tlB$iiOO 
766$600 
7BôJ500 
766S50U 
706S500 
766$oDO 
766$500 
5li~OOO 
760J500 
76USSOO 
7110SiluO 
7638500 
76G$5DO 

· 7110S>OU 
7665500 
761SOOD 
7B&S5oa 
766S500 
GH8000 
7663300 
706$500 
766$SOO 
SH$1100 · 
7668500 
780S.WD 
7GSS500 
7GüS >OO 
7665501) I 
760$500 
706$500 
õUSOOO 
IHI$010 
761i$500 
7&63500 
766$500 
766S5oo 
7ô6S5DO 
766SõUII 
706S500 
7668;()0 . 
765$fi00 
7065500 
761iS50D 
76!i>600 
76Gf 500 
7665500 
706$500 
75\iSiiOO 
7665500 
51\SOOO 
766SoOO 
766$500 
~ usooo 
766$500 

1:022SOOO 
7668500 
766S50D 

i :C29SOOD 
SHSOOO 
7Gl'S5GO 
766$~00 
766Sil00 
7668500 
76~S500 

! :0~28000 
70GS500 
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Nomes Leglslaçllo 

Cabo de osquadl'J,~. EzP.qu~ol Antonio Appolonio ••• •• •. :· · ·· ··· ·· !Dect. do ti de marco do !OU. 
n ,, » ••• Antomo Fh·mino do Brlto. .. .. ... . .•.•. . . . .• n de 23 do maio dcd0i7,, 
,. n » ••• Gentil Pinto da Silva .......... . . ..... ..... , n do H de out. de i917 •• 

Cabo vetol'inario ....• Manoel Antonio dos Santos (i0).... •• • • • • • • • • u de _3i de maio de i916 .. 
Cabo Corrad01· • •••.•. Josó da. Silva Marinho........ . ... . ..... . .... '' deU do fc)v. do :1918 .. , 

8:.~ ~~d~:~~;.~; :: ~~L~~~n~~~~Í~i~~()liv'ói;.~::::: ·. :::::;: ;: : n · ~= ~g ~~ ~~~: ~~ t~i~:: 
11 » n · •.. Miguel i no Ferreira Gomes. . .. . . . ..... .. .. .. " de 20 de rov. de i918 •• 
" " ,, · •• . Jo:LQ CanciQ do OJ~veira. . . .. . . , .......... , • , • 11 . do i 3 do nuu·ço do l1H8. 
,, ,. " u ~ =. Sobas~ião Tolxolra. da çunbn... . . . . . . . .. . . . •.• u do 20 do m&rço do i918. 

Cabo ordonanç.a ••.• •• Podl'O Poralrn do Sant Aml3. ... . .. .... . . ... do 27 de mn.~ do i 9l8. 
11 n • • ••• • SI~ v i no \õ'a.\Jspno M~durctra.. ... . .. . . .. ~ .... .. u de i9 do jun~o de i~iB. 

Cabo d~ esquadra. •• •• l~1dro l~tw~en·a1 Mtun • • . . • : • •• •. ••• . • • • . . • o. do 20 do set. do i0t 8 •• 
Ga..bo de csq. gl·ad .. . Jos6 Rmh·~gue1. ~ . .. . ~ .. . ... · . . . .. . . .... .. .. '' do Sde julhode.iD09 .. 
Cabo conductor .. . .. . Oscar Oorm... • .. . ... ... . . . . .. .. . ...... . ... " de 23 do uov . do i913 .. 

C!bo d.e es:!. gr~,d::: ~J:!l,!~~mGS~~r)\:; i)';~iô:: :;:: :.:·::::::::::::: n ~: 32 j~ j~~;h~ad!oUiõ: 
:; ::: t~8!i~~~~t~:J~ ~?:r~fr~t.0.5.:~~~:::::: : : : :::::: ~= 2~ ~:J:~~\Od~8f ~~~~.: 
11 • •• Ca.millo .Josó tlo Mendonça ... .. , ............ " do 30 do .ta.n , do H)2G •. 
11 , •• Rozoudo Tariorio ~la Silva.· •..• .' .... . . . . .. 1 ,. do H do fov. do f 920 .. . ,. " " , , .. 1'liguol Gak!ino do Audrado., .. .. . •••. •... . , n ele H de out . de 1020 • . 

A.nspoçada •.. . .. •• , • • Ca.ndido José Nepomucono. ~-., . . . . ••• ~ • . •• ; 11 do 2t do ·março do !898. 
,, , .. . .. .. .. Antonio Jaointho do Araujo ..... , .... .. , . , . . dG i 2 da no\" . do i 901} .. 
ll ...... .. . . Ja.ymo MQrcit•a Cardoso •• , .... . ... , ...... ,·:-:. )) de' :1.8 do abril do 1907 .. 

. .. ... ~ .. .. . Antonio Braudão .. ., . , .. , . .. .. ... .... .. ~ : . de :1.0 do jullto do i 'lOS . . 

: : ::: : : : : : ~~~:~1~1.~~ ~Ô~~~~.~~~,:~t~~.' .' .' .' :: .' .' .'; :: .' .' .' .': .' ~~ ~~ ~: ~tt;il3e1~~~ô: ·: 
. ..... .: •• • José do Oliveira Pires .. .. . . ..... o ..... ,.... doU do ru:tio de :1.900 .. 
.. . . .. .. ; . Auguslo Po.ulmo .. . . . .. . ... : . ..... ... ,,,... do I dn julho de H100. 
. • . . .•. • .. Joaquim Nu nos rlo AlMvodo •• . • . . , , ,,. , .,.. . 11 de 29. do julho do fOOtl . 
, , .. .. .. .. Anlonio Gomos da Silva .... . ........ , . .. ... do 2 do sot. do l009 .. 

:.: : :: : :: : : f~~c~y~f:e~lod~c1\~~~i:J•~i~~·:: : ::::: _-:·:: ::::::: ~~ ~l ~~j~~~~td6d~t~i1~: 
.. .. ...... F•·anmsco Alox:tndrmo da Cunha .. .... ... ... " do i7 do Jan. do 1912 .. 
. ... .. .. .. EugcnioFól'reiradosSantos . .. ... .... . ... . . -, de2 t do fo'l. do HH2. .• 
...... . , .. Lttudelino.do Sou&'l . .. ..... , .. , ....... , .. .. do 7 de dez. do HH2· .. 
... · ... .... Albino l>inlo l•'orreira ... , , , .. . ..... , ; . , , .. , do 26 110 dez. elo iOHl.; 
.... . . . , .. Candido Putcil·a ele l?aria..... .. . .. ... . ... .• do 23 do out . d e i9f3 .• 
...... . .. . Josó Maa·tlns do OHvoil'a . . .. . . . . .. .. , .... . . , • do 3! do dez. de HH3 .. 
... ... . .. . Antonio d.a Silva Mattos. . .. . ....... . . ... .. . 11 llc ! 8 de fov. do i 1H 4. .. 
• ••.. . • , •. Martiuho nodrig •ios dos Santos . . .....•. . . . . . . 1 ,, do i7 d o j unho de i9i4. 
• , .... .... .\faupol Zoforiuo Moreira l''at·tes ... ....... , . . >) do 2Q de ju1ho do 1914 .. 
. .. . .. ... . Mn.1toel Li no l1:1.1'bosa. ... . . . . .... ~- . .. ... .. .. . \ 1 de 16 do sot . do HH4 .. 
.. .. .. .... Antonio Vargas do Oli veira ... .... ..... ,, .. . do 30 do sct . de HH~ .. 
.. .. .. .. .. Josó Candido de l~at'ia ... .. .... . .. ... , .... . . de 2! th)out . do 1014 . • 
. .. .. . .... S~mcho Perch•a. Vian na .. . . .. , . . .. ,,.,:..... do H do uov, de 1.9!4: .. 

n . .. . . ..... (?rnncisco Limeira do Albuquerque ..... ·. ... . . de 23 do ugostodo HH 5. 
r ,. ...... .. .. Josó Ah•CS de Limo .. , .... , , ., .... , .. :...... " do l do soL de i015 .. 

. ......... João l?t·a.uclsco de Souza ......... .. .... , .. , . . " do 21 do no v. de 1915 .. 

..... .... . ~rauocl Francisco Xavier .. . , . , ., . .. ,,,',... . . do 20 rie dez. do HH6 •• 

:::: : : :::: ~~~ti~~~~od~o~~z~a~i~~~·o~~o!~:: :: : :: : : ::::::: ~~ ~~ ~: f~~;o dd~~~\~: : 
.. ... . .. .. JosóGilda.Silva ....... ... ... .. . : .. . .. . . .. . de 2ide nov. dn l91 7 .. 
..... . .. .. Fl'ancls :o de Assis .Machado. . ..... . .. ... . . .. do 20 de ·mnrço rfo HHS. 
. , .. .• • ••• Arthur lk nesto de Andrade . . . . . . • ;"·· . . . . . . . do 'l1 do março de ! OJf:l. 
.· •. . · ... •.. • Autonlo CumHJo da Co;,ta., ,. ,., • ... . . . . , . , . do 27 do mnl'ço de i9't8. 
... . .. . .. . Avolino. Froil•ed,'l Costa . . . . .. .. .. . . . .. . .. . . do 1Jdo mnio •lo :19J 8 .. 
. .. . . . . .. . Nicolati• Vigiano ..... .. .... . . ... .. . , , .... , . • de i 5 de maio de H.li8 .. 

u .. .. .. . .. . Soa·gio Fer••ch·a dos Santos.. .. . .. . ... .. .. .. . de 30 de j a.n . do {020 .. 

:: :: :::::::: ifu~-~~~~~::a~sH~~\~,~~vt~· r~·o·t~~:: : : : : :: : : :::: )) â~ t~ ~~ ~b,!·~1o{j(?(\1Í92fo: 
}) .. .. .. ... . Hormoncgildo Gomes da Silva . .. .. ... .. .. .. . " de 23 d o sct , do Hl20 .. . 

.Soldado .. , ........ .. Alwli'OI'oira Cat•doso.. .... ...... .... ... .. .. do -l do uov. do !892 .. 
:::::::::: ::: tJ~~~~~ooJ~:l~O~J~DA~~~6~·1;,ô : :::: : :: ::::::::: : ~~ ~~ 3~ f~k:~~d.io ~~~1', 
. .. ..... . . . .. Josó At'thur dos Santos .... .. .. .. . : ...... . ,. de 20 d9 julho do i895. 
.... .. · .. . . .. . DelsoHno Josó da S~HIZ!l; ... ...... ... .. . .• . .. do 1.0 do ro\' . clt~ f8!t6 .• 

·: :·::::::::::: ~~~t4lc~~~f~~~~~~~~~~~~~ d~csr:~;~e,;~: :~::: : :::::: : ~~i~ ~g ~~:,ig i~l:~i:: 
::::: ~ :: : : : : : !~1~~~o0~fa~~~~~~1~:;~~~~~~:: : : : :: :: :: : ~ : :: : )/ ~: .;~ S~J~~J'. · tc0 :~g~: ~ · 
. .. . .... . . , , . SobasWw da Sil1•a Santos . ... .. .. .... .. . . , .. 'de 28 de ma1·ço do HIOt 
~ •• . • , . , •• ••• ll tu·culano Bozar1'a. de VasconcoUos. , • • , • . . • . n do 8 de agosto dçi iJ04. 
... ... .. . . . .. Joii.o Gonçalves üa Silva . . .. . . .. ... .. . .. . .. . de 24 do out. de 190 \. . 
." .. .. .... .. . Antonio Pcr cb'a do Mor•to. . .. .. • .. .. .. .. .. • u. de 27 do ruarço du i OOã. 

:::::::: ::::: ~J~:~g~iTasi"rf~~Stiiv(!l\ (~!):~: :: :: : : : :: : : : :·::: ~: 1~ ~~ 1~!~1•0 3a0 U8g:: 
•.. , •.. •.•.• • ,. noncdicto José Hozendo .. ,., .. ...... ; .... •. de iH do maio do JIJO.l .. 
. .. .. .. .. ; .. . Joll.o Rod1'i9uos Est ·wos ..... ... ... . . , . .. , • .. )) da 2ü do julho do {906 . 
... . . .... . .. . . Jo.!l.oLooncrodeAndrado. .... . . . .. .... ..... do !.i do nov. doiiJ JG .. 
....... .... .. João llobcrto Ja.clno..... .. .. .. .. .. • .. • .. .. • de 7 cte fev . de i 907. , 
. . ... .. . .. . .. Jon.o Bol\o do Espirlto Santo.. ..... . .. ... .... . do 2~ do"dcz. dG tUOB .. 
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Papo! 

7668500 
!:O~l8000 

766$500 
706ióUO 
766$500 
7668500 
7668500 
7658500 
7668500 
7668500 
1ôü3\JOO 
7668500 
7668500 mmg 
7308000 
1>118000 
1>118060 
706S600 
'"8100 
706850.0 

. ~96S22ü 
730$000 
7308000 
7308000 
nosoo 
7308600 
7308000 
7303000 
, 30$000 
ó668!BO 
7308000 
1305000 
7308000 
780~{)00 
7308000 
7308000 
71108000 
7305000 
48683<~ 
nosooo 
730$000 
730SOM 
730$000 
<86$!80 
730SOaO 

~~g~~gg 
730$000 
730SOOO 
480$180 
730$000 
7308000 
7305000 
730$000 
730,j000 
7308000 
73usooo 
7305000 
0938500 
7305000 
MOSOOO 
2558500 
6278800 
6208500 
6205~00 
730$000 
7305000 
730$000 
730SOOO 
730SOOa 
730$000 

.. 730S000 
7305000 
730$000 
7308000 
730SOOO 
486$!80 
<80SJSO 
730$000 
730SOOO 
7308000 
7308000 

Ouro .. Papol 
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Postos liollles 

Soldado • .••••••. •• . . F"e\iciaoo Antonio de 1\lmcida ••••••. •••.••.• 
• .. •• .....••• Antonio Praucisco dn Oliveira •.•..• .•• • •• ••• 
• . • . • • • • • . • • . Antonio Lo~ da Silvn •••..•••••••••••••••. 
....... ., ..... Lui• 'f~omé do Sou?.a ...................... . 

, ........... . .. Io~é JMquim l'aclleco ....... ... .. ......... . 
.. • .. • .. .. .. . Joio·AJYcs elos Santos .. ......... .......... . 
. _ .. ....... ... lo ao Rodl·igucs Paix:oto ...... .. .. .............. . 

» .... .. . ..... .. Antdnio Vicir:1. da. Síi 1{\L. • ......... ..... •u• . .. . 

• .. .. .. ... • • • Gregorio TaVJ.l'Cs de \'asc.oncello; .......... .. 
. . . • .. . .. . • .. AnW01o Victorino de Ucllo Dias ..... ...... .. 
........ . .... ~!clollindcs José de ()liveir.t . .. . . . .. ........ . 

~ ....... ; .. . .. Octncilio Gomes Jardim .... .. ... .... ...... . 
, ...... ... .... Arthur Coei no· ........................... .. 

• . • • . • • . • • . . • )lanod lo;;q;o im d o :>asclmcuco Sez•mdo ..•. • 
. . . .. • .. .. .. . Luciano Jo>é do \lefiei •·o~ ........ .......... . 
• . . . . . . .. . • . . JO>é Gcnto de Oliroira ........... ........ . . 
. . .. .. .. .. .. . Cnndido dos Santos 1..:>-ffile .. .. .... ......... . 
....... ... .. . José Pedto de Limn. Segundo .. . . . .......... . 
.. . .. .. .. .. . . Pio Nepomucetto Camargo ....... .... . ..... . 

,. , ............. Joio Olympio ...... . ..... . ..... ........... . 
» . ............ ~lanoei Pej,·o dt> A lcarlt<J.t'a ............ . ... . 

....... ...... E'.spel'idião de Souza Ferro ..... ............ . 

.. .. • .. . . . .. . Jooé Aires da Cru?. ...... ... .......... , .... . 

....... ... ... Anteno1· Antonio de Araujo .. . ............ .. 
, .. • . • .. .. .. . Alfredo José d<L Silva .. .. ... ............... . 
.. • .. .. . . .. . . JO!;é Sabino dos Santos ...... .... .......... . 
........ , .... Thomaz Dias dos San tos ................... . 
• . . • . . .. . . . . . João Glerneutino dos Santo> .... .... .. , .. . .. . . 
........... .. Alipio José de Andra de ......... .-. .... ...... . 
. . .. . .. .. . . .. Joséllde!onso d a Motta ................... .. 

P ............. Lo i• Gontinbo .. .. ................... ...... . 
............. José Go<:lho da Sih·a ...................... . 
.. .. . ... .. .. . Sebastião de Andrade .............. ....... . 
............. Francisco de Souza Quintas ........ ....... .. 
• .. • . • .. • .. .. Carlos Alfn:do Setembrino de Araujo ........ . 
. . . . . .. . : . ... José Ferreira de Lima. e Silva ........ ..... .. 

, ...... ....... Roma rio de ~loura ...... ....... .......... .. 
" ............. Paoitico Ferreira da Silva ............... .. .. 

.. .. • . .. .. .. . lllin• Rodl'ig ue• de :\rnujo ................ .. 
,. ............. José Ferreit'a Nobre .... .. .. . ..... ..... . .. .. 

............. Antonio Fernandes de Souza ...... . .. ..... .. 

............. ~!arcallino Garcia .... .. . ........... . ..... .. 

.. . .......... Antonio José de Mello ... . ................ .. 

............. Fr<Lncisco Barroso Ptmeote\. ....... ..... .. .. 
P ............. Elyseu ào Nascimento Pires ................ . 

•.•••••••• • .• Pedro Fr ancisco Mendes de Alcant.'lra •...•.. 
............. Felippc de Ahneirla l laga lhães ... .. ........ . 
.. .. • .. .. • .. • Apht•odisio de Lima .. ....... . .... ......... .. 
•• •• ..... .. .. José" Antonio dO> San(os i' . .. ........ '" .. .. 
. .. .. .. .. . .. • Amet•ico :\'i co demos dos Santos ............. . 
............. . -l.velino Gornes do Amn.ral .. . ............... . 

» ............. Antonio ,\naclato Marc!n~ ............. .... . . 
............ . Olegario Gonéa da. Silva .............. .... .. 
..... ........ José Franci>co Be 11to .... ...... .. ... . . .... .. 

,. ... •.... • .. .. Pedro Gomes Guerra de Aguiar . ..... . .. . .. 
. . . • . .. . . .. • • Dionysio da Si! v~ Gorocs .... ............... . 
.. .. .. . .. .. .. La.>ndro Bispo dus Santos ................. .. 

" ............. llariauo J05é Camillo ..................... .. 
" ........... .. Joaquim de At·aujo .. .... . .. ..... . ... .. .. .. 
" ..... ...... .. Soao flo1rig-<~C~ Vaz ..................... .. . 

.. .... .... .. . Jo>ê Pa ulino de Soll7.<l ..... ............ ... . . 

... .. .. ... .. . Antonio Pcreil·a. de C:1.rval bo .............. .. 

...... .. .. .. . Olyropio Bezert·a de Lima ........... ..... .. . 
• .. .. • .. .. .. • l>ugenío Paullno da Silv~ ... ........ . ..... .. 

" ............ . Benedicto Francisco da Si!V<J. ...... ......... . 
" ........... .. Claudio da Cruz .......... ................. . 

........ .' .... Jordão de Oliveh·a ........ . .. . . . : . ........ . 
· ~ ..... . . . ... ... . Luiz Gonzaga da Cootn. .. . ..... . - .. . .. . _ . . _. _ 

• .. • . .. .. .. • . Geny lolol.'eira Fagundes .......... .. .. . .... . 
.. .. .. • .. .. • . João Teixe il'a .. . .... ....... ............... . 

» ............ . Romualdo Gon<;:>lvos dos S:>.ntos . ........... . 
" . ...... ...... José Alves Cabral. .... . ....... . .... ...... .. 
» ............. Arthur de Jesus .. .. .. ..... . . ....... ..... .. 

.. • • .. • .. .. • • Jnc~ntho Gom~ Sa.stos ... . ,., ..... .. . .... . . 
" ............. ~fanocl Ferreira da Silva .......... ....... .. 

.. .. .. • .. .. .. Galdin<> Marcolino do Lyra ......... .. ..... .. 

... .... ...... Manoel Nica.ciu Dantas ... .. .. .... , ...... .. .. 
•• .. .. .. • ; ... José .Toaquim de .~lrnei<b ........ ......... .. 

" ...... ....... Rold~o Ribeiro ........................... .. 
· ...... . .. .... Josll ~!arques de Oliveira ... .. ............. . 
........... . . Raul da Soll.O!:>. ........... .-...... .......... . 

" ••• , ••• . ••••. Arlindo Augusto Freitas de Andrade ..•.•..•. 

Annacs cl:l Cnmnl'n - V oi . XVI - t>n!,'. 7~G - 7 

.teglslaç;lo 

l' ccr. de 2~ do jane iro de 1911) 
de 3 àe (cv. de !~JO •. 
de i O de to-. do t9io .. 
c~ Ode nov . dci~'IO .. 
de 30 àc nov. rlo 1010 .. 
de 14 rle daz. d;, 1~1.0 .. 
de 31 de maio de i~ H .. 

,, de 13 de dez. de i 9H .. 
" de 2i do. rcv. ci~ 1912 ... 

de 15 de maio de i~l2 .• 
, ue iS de set. rle 1912 ... 
, de !G de ab•·tJ d3 :!'H 3 .• 
" de 21 do maio de :!913 .. 

de 24 de j un ho de Hl4 . 
de ~3 de sct. de 191ic .. . 
de l-i de 010v. do ·Hii4 .. 
ele ! 3 dejau . de 1915 . • 

, de 13 de j an. de 19!5 .. 
de 2t de abri! de {';)li; • • 

" de 2 doSnuho de i9l5. 
de 16 de.t unho de i9iã. 
de 21 de julho de i~:!.•:. 
tle i de set. cio {9!~ . .. 
de 30 de ~gosto de i 916. 
<l~ 2l de JunhO de i:/16. 
de 12 de março uc i 9!6 . 
d() 3 de ollt. de !916 .. 
<lo S de agosto de ! 9:( 7 . 
de 26 de set . ae 1917 ... 
de 26 de out. de :\917 .. 

" ·.se H de out. de ! 9!7 .. 
deU de nov. de ! 917 .. 
de 2:! do nov. Jci9i7 .. 
de l7de ja.n. de i9i8 .. 
de 23 de jan. de :!9!8 .. 
de G de fev . de :!918 .. 
de 20 de rev. do ~9{8 .. 

" de 20 de Cev . de :!918 .. 
» de13 dema•·çodei~ l 8 • 
, de ~ 3 da março de H J8. 

ie i3 de março de H iS. 
de 21) de mar~o de 19:!8. 
de 20 de m<J.rÇ<> du i 9JS . 

n de 2i oo março de i 9!S. 
de 2í de março dei918 . 
de 9 de maio de ~ 9l8 .. 
de O do mnio de HHS •• 
dG :15 de mai1> de ! 9{8 •• 
do :! 5 da maio de J 918 .. 
de 12 àe jtmbo de !9!'!1 • 
de :!9 de junho de 19!8. 
de O de out. de i Si S .. 

· 110 9 de out. de 1918 .. 
de 31 de out. de !ais . . 
de 31 de out. de i 9! 8 • . 
de Gdenoy. dei918 .. 
de !G de abril <.!c :!9:!9 .. 
do O de j ulho de i9i9 .. 
de 25 da j ulho de 19:!9 .. 
de 25 ua julho de i919 .. 
de l.G de julho de f ~l'L 
de 25 de i t:nbo de i 919. 
de I 7 de sae. d~ !9! 9 . .. 
de Z·> da sct. de !9!9 •. . 
ele :! de out. de i9t9 .. 

" d e 8 de out. de !91~ .. 
» (]e :1 de dGZ. dG ! ~!.9 •• 

de 2t de dez. do !919 .. 
d e lU da .ian . de !920 .. 
de 30 de jau. de :1920 .• 
d e 3~ de jan. de i920 •• 

~ de 3! ile mar~ o de J 920. 
• de 7 tle abr il de {920 .. 
• ·cte 30 de j an . de Hl!O .. 
• do 19do!av. deil)20 ... 

de 1 da abrir de i92.0 .. 
de ~ de mai~ de 19~0 •• 
do 2& de maio de 1920 .. 
de 2 de junho de :19W. 
de 28 de jultlo de !920 •. 
<lo ~2 de agosto de 1920. 
do i8 de agosto de !920. 

Papel 

730$000 
730:)000 
130$000 
'86!!1SO 
~BiiSJSo 
i30SOOO 
7:10$01)0 
nosooo 
730SO<l0 
i30SOOO 
730$000 
7305000 
i30SOOO 
4SuS1SO 
730SOOO 
7305000 
ISOSOOO 
730$000 
730SOOO 
7305000 
i30SOOO 
73o.>ooo 
ncsooo 
nosooo 
730SOO·l 
7305000 
i30SOOO 
730$000 
7305000 
730SIJOO 
1305000 
730$000 
i 30SOOO 
'i30SOOa 
730SOOO 
13~5000 
730SOOO 
'/30$000 
i30SOOO 
'iJOSOOO 
i 30SOOO 
730$000 
730$000 
7305000 
730$000 
730$000 
730SOOO 
730SOOO 
730SOOJ 
730SOVO 
7305000 
i30SOOO 
73\lSOOO 
7303000 
7305000 
91.-95')00 
486Sl 80 
48~SI80 
94~5000 
3655003 
<S&SiSO 
~40SOOO 
4383000 
6:?.0S>OO 
730$000 
730SiJOIJ 
ussooo 
~ó.3S090 
•ot SiOO 
328$500 
730$000 
730SOOO 
G93S500 
730SOOO 
Mli$500 
i 30SOOO 
7305000 
730$000 
730SOOO 
130SOOO 
2.>3S090 
2~3$0~0 

Ouro 

I 
P&pe} 
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Postos Nomes Papel Ouro Papel 

Soldado •.• •••••..••• João Ferroi ,·a da llooha .•.•••. • .••••••.•••• : Dcct. de 26 de agooto de ~920. n osooo 
•..•••....... Eduardo Fornancics de Souza.. ... ....... ... . <:e 23 de sN. <1c !no,.. 9*9SOOO 
.. . .... .. .... Lcyiw 1\ndrigucs Dias ... ·............. . .. . .. de li de out. do ! 920.. 7305<\llO 

Musico ....••........ Antonio Gorr.es do Menezes.. . . .............. de llO de agosto <le t~$. ~-8~518,0 
• .............. Joaquim d:< Silva Ca raoso....... ....... .. .. . do 20 de a;;ao;to de i 9JS. 730SOJ0 
• .. . . ... ...... . lle•·minio Gomes da Silveira . . ............ . .. , n de .'1.~ do 111aio de i9~2.. 9-i9SOOO 
• .. ... ......... Martinho R~ymundo de Q!i,·eira .... ... . ... .. • " do !6 de abril de !9!9 . . ~S<S-JOJ 

Corn&telro-mór ...... Florentino dos Anjos .......... . .. ..... .. .... 1 de H d~ out. de 1903 •• 
1 
_____ 

1 I 
Somma .. . . ....... ... ..... · . .. . ...... ..... ...... ..... ......... . ... ....... ... ... . 2!2:9J9$ô~o 

rara os omciaes e f)J'aça.s qua so reformarem ou já rcfcwmad.o;; e que não estejam nominalmente 
menc1onado.s nestã labella ............................ . .... . ........................ . . 

ILU9:5l5SH2 
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11. Casa. de Detenção : 
Augmentada de 6008 para aluguel de easa para o sulrDireotor. 

1 Augmentada. de 6:0005 para gratificar o profissional que prestar servi~ cil'urgi~o~ aos 
detentos. 

Augmentada. de' 8:0006 à consignaçllo para conservaç~o do ediftcio e diversos concertos •••. 
j8, Casa de Correcçao: 

Augmentada de 20:0008 para consarvaçll.o e melhoramentos do edificio· a concl~são das 
obras'd& ultima galeria.. _ · 

Augmentada de 2!SII:OOOS, sendo: 
ti: OOGS, pa1·a acquisição de appal'elhos e accessorios para os gabinetes dentfu'io e de ot()

rhino-laryngologla. ; 
iBO: 0008 para. << acquis.ição de niachinllS e accesso•·ios para a..installa~ão de uma fllbrlca de 

calçados )) : . . · 
70:000$ para u acquisi~ão-de machinas e accessm•ios e montagem de cozinha e lavanderi~ 

a vapor''· 
Augmentada de 35:8868&00, substituindo-ss a sub-consigna~ão <I Allmentaçl\o, inclusive do 
pe~oal e dietas dos penitenciados )), 195: ~ti1J, pela segumta : · 

Alimentação, inclusive do pessoal, e dietas· dos sentonciados·e dos reclusos do manicomlo 
· judlciarlo, 23!:3828600. - · · 
Augmentada de B:OOOS, substituindo-se a. sub-consignação u Vestuario c curativo dos 

penitenclal'los ))1 38: li00$1 pela. seguinte : 

Vestuario e cu1·ativo dos sentenciados e dos reclusos do ma.nlcomlo judiciM•jo, -'6:500$000. 
i9 ... Archtvo Nat~iottal ...... ,,, .. ,,~ ....... 4 ••••••••••••• t ...... -•••••••• ~ .................... . 
20•. Asslstencia á AlicmadCis: · 

Redigida a consignação "Acquisiçao e conse1'todo moveis e ut~nsilios, etc.,,, do seguinte modo: 
" Acquisiç:l.o e concerto de moveis e utons11ios, do material pa1•a. as offieinaS' e do mate
rhil rodante, inclusivQ automoveis o ambulancias, seus accessol'ios, forragem, remonta. de 
a1limaes, lnet•:umentos de lavoura, sementeg, arvores e mudasn• 
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Sub3tltulda., com o augmcmto do . 233:6i12S a disorhnlnaçii.O do material· constante da 
proposta, ll&la. sagulnta, reduzlndo-~o igual quantl!l na verba do Hospital Nacional de 
onde Vl\0 S61' retll•a.do:> 300 doe11tes para a Co}onla: . 

Alimentaç.ão o dietas pal'!l 600 doontes a 99 empregados, a tl2.00 •••• , •••• , 
Fazendas, calçado, chapéos,. aviamentos o material para lavagem e engom-

mado de ~ottpa ...................... , , •••.•••.• • •••••••••.• •• , •••••• , .. 
Gombustlvol, estopa, lubrificantes para. a lavanderia, coslnha, oiJlc.tna. e 

n1a~_crlal rodante .. t ••••••••••••••••••• , •• •••••• , , •• ·~ •••••••• , • ••. •••• 

InsLl'umonto do lavoura, sementes, a.rvo1·es, forragens, remonta. ·de arreios 
e anltnae1. ferragens, etc •.. , •....•• , ..•.• . •••••••..•.•• A •• • • .••••• ,. • •• • 

Conservaçlio, concertos e acquislça.o dD matel'ial rodante ••• ;, •...•••.••• , 
Medicamentos, drogas, vasilhame, app:uolhos e material para o laboratorlo. 
Consumo de luz e one1'gla clectrlca, acqulsiçllo do material electrloo a 

aluguel da telephotio .. .. ......... ... - • . . ...••••.. - ••• o •••••••••• •••• • 

Acquisiçllo de moveia, utons!llos e do material de oficinas ••• , ........ ... , •• 
Fumos e artigos para fumantos .• ~ a ., : ••••••• I • ••••••• • •• '.'.' •• • ' •• , ••••• 

·ttmpeza c consel'Vaçllo de pt•odios •.•.••••• • .••• , ••••••• , ••••••••••••••• 
Objectos de expediente; livros, revistas sclentifioas, encadernaçlles e imw 
, prasõoa ••.• • · •••••• ; •• .•. , ••••.••..•.. .• ..•••. .. ••. . •.•••••••••..•••• 

Bventua.es , .•••.. , ••••• , , •• , •••••.••..•..•.•••••••••••• , ....... , •••••••• 
Sorviço funerario (a.t·~. 88) •... _ .·.; . •.••• , •••• , .••. •••••.••••. ,,.,,., •• • 
Auxllios de aluguel de casas para o diroctor 3:6008. para o medico a\lenlsta 

ou assistGnte 2:400J, pat•a o pharmaceutieo I :200J, e para a administra-
dor t:200f, comtanto quu as casas sejam vlslnhas da Colonla .......... .. 

306: {621000 

•s:oooSoOO 
36:0008001) 

ao:ooosooo 
f8:00DS000 
tll:ooosooo 
12:ooosooo 
6:0008000 

·6:000SOOO 
i-:ooosooo 
3:0008000. 
i :0008000 

!}608000 

s:~ooJooo· 

u'·: IS22SOOO 

P&pel 

. 

..... ..:.~··"'"·. ,I : '· 
Augmcntada do 400:0008, p!tra conclLl91lo dd Colonia de Alienados elil Jacn.rêpagu&, · ·· 

installa~es o tt•nbnlhos complementarés. 
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\ 

Augmentada.. na Golonia do Engenho do Dantr.>, de 4,1-:000S, a consignação c\IaJJB~tnentos. 
drogas, ate.)) substituindo-se pJlo s:lguinte: tc~ladlcament>s. drogas, vasilhame, appare-
lho.s, instrumental e ma.tm·lal cirurgh:o,.. · 

Augmentada ·de 30: O l:~S para. O• Manicomio Judicia.rlo : 

!.:. Pesgo&! de nomeação do dlrector geral da Asslstencia a Allonados : 

i lnSJ)eotór, com a diaria. da 7500{},., •. , .••••••••• , ••••• , •• 
i i"' enfermeiro, com a dia.ria de 48000 ............. , .... , ,·. 
2 2•• enfermeiros, com a dlaL'ia de 3~000 , •• ; •• , ••••••• , •••• 
8 guardas, com a dllwia do 28000 ........... :· ....... ,., ... . 

Material pal',\ insta.Uaç!l.o : 

2:J.ii;ISJOOO. 
t : 4:60$000 
2: i90SOO() 
!i;8,0S(}OO ---- i2:0i5SOOO 

Moveis, utensllio3, insh'Uil\13tltos .e apparelho> ... ,............... . ... •• .. • ta:OOI>SOO() 

30:04111000 

De~taca.dos 30:0:>0S da comignlQil.o d} ma.ta1•ia.l tt~le:llcamanto3, drogas, etc.,, 1nra con;;tl
tuh.• a C(mstgnaç!lo nova. - '' Cll~telo da. E~cola. de Enfet•mclros. • 

!' 

r· 
' 

Na « Col:inia de Alienadas do Engenho Ida Dentro,, - Redija-3a a conslgnaç1J.o • Para o 
ssrvJç,) de ambulatot•lo, etc,), do seguinte modo~ <cManutonçlio do Ambulatorlõ destinado 
á prophylaxia das doençai montaes e net•vosas,), •••• ,., •. , ••••..•••.••. , •••. , ••••••••• t..OI'11t1Gf~i 

it.• Departamento Nacional da Saude Publloa: de accôrdo com os decretos ns. U.35i, de •li 
de nov~mbro c f4..~7t, de H de novembro de i920. 

Augm3ntada do 7.1)17:27&)7151 p!l.pal, a do 3.U7:ii31S787, ouro, a substltuida toda a 
rub1·lca p~la segui nta : - ~ · 
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PESSOAL 

Dircotorla G~r11l 

Ord. Grat. 
s l Dil'ector Get·al. ......... t8:o:>OS 9:ooos Lei n, 3.987 de 2 dcjan. e decretô 

H.a~~ de i ti lle set. ~ Ho.itO d 
t3 de mtt. de 1920 •••• ; ........ . 

t Asils~cntc.,............ 7:2008 ..............•...••..••••.•..... 
7!S Inspect.or'Os sa.nitarios, a.. B:OOOS: <1.:0000 . , , , , , . , . , .. , , , . , , , , ••• , .•••••. , . 
20 Sub-inspectores sanita.- . ~ "~ 

rios, a................ B:400S 3:2008 ••.. , , , ...... , ..••.• , , , •• , . , , , , , • , 
:10 ~ledico.l rios hospitacs de · .c·.:~· 

isolamento, a ......... ,~~6:iOOS ---·3:'200$ .. , ...... , ............ , • ., ... , , • , 

Procuradoria dos P'altos 

f Pt·oem·ador .......•..... 
2 Acljuntrs rle pt•ooumdor, a 

8:0008 {.:0009 ...........••..•••••••..•.•...••• 
5:6008 2:8008 .............••.•..••••..•..•.... 

Secretar!n Geral 

t Secretario Gera 1. ••••••• 
:l Sub-senretal'io ......... . 
f Dlrector da Secç!l.o de 

Contabilidade •••• , •••• , 
2 f•• omoiaes, a ........ .. 
t Guar•da·livros .... , ..... . 
ii 2"' officlaes, a ......... .. 
6 a•• officinos, a ......... . 
8 &erlptur<ll'lGS, a ..•••.• 
f À}chivista ............. . 
f Encarregado da biblio-

thcca ................ . 
t Encarregado do depGSit.o. 
{ PorLeiro ...... , • , . , ••• ~ 
t Ajttdant(L do porteiro .... 
2 Correios, a .. , ...... , •• , 
.tr.ontinuos, a .......... , . 
:!Encarregado do eleva.tot· · 

(salario annual) .. , .•• , , 
S Serventes (salal'io an-

nual) a .•.••..•.• , ••• , 

!2:4.008 6:2008 ....... ' .............. ' ...... ' •.. 

B:OOO$ 
6:4.008 
tl:,OOS 
i:8008 
3:600/1 
2:!-oos 
4-:4.008 

2:800S 
2:0008 
3:600S 
2:4008 
2:'4:008 
2:~oos 

··~ a:oo!ln ............................... .. 
,~0003 .•...........•.........•...... ' .. 
3:2005 ••..•. •·•·• •.••••••••• ' ••••••.•.•.. 
a:2oos ...................•............. 
:2:4008 • 0, 1 o 1 o I. a. ••••• I. 0 •• t ••• I'. tI 4 tI 0 

i:SOOS •• , ... ····v ........ , ....... ····· 
t:20D$,, .. , ... ,,, ..................... . 
2:20QS ••....•..•.•.••.••••• , ••••• , • , ••• 

!:4008 ................................ . 
!:OOOB ................. ~ ............. .. 
!:8008 ................................ . 
i :200S •... 4 I '.' •• I •••••• '.' ••••••••••• I 

!:2008 ··········••••11·················· i~ 2001 .. o .o 111 o 1 1 ~ o o I I. o 1 I I I. I • I I I 1 .O I I I. f I I 

t :8008 f o o o o o 1.11 t 1. 1. I 1 11 •••• I o o I o <I o •• I 

i :ao os: ....... J"'"'·· ••••••••• -' •••• I •••••••• 

Almoxarifado Geral 

i Almoxarife Geral ....... 
i Aj ndanro de almo XM'i{o, a 
2 Escl'iptura!'ios, a ... , ... 
i Contin11o ...•.....••.... 
3 Serventes (snlario an-

nnal) a ..... , •........ 

MATERIAL 

6:4.008 
3:6GOS 
2:4008 
2:r.oos 

8:2008 o o 1 1 1 1 tI 11. I 1 1 1 1' o I li •• I I I I I 1 o .. o 1 

i :SOOS t •• ' •••••••• I ••••••••• " I ••••• ' ••• 

i :200S .••••••••• I ...... t •••••• I ••••••••• 

J :20118 1 f O O f I 0 1 1 O I I I 1 1 I 1 .. 1 f I f I •• I I I I I I I I 

i:BOOS • , .• , ••••• , ,, .................. , •• 

LiYl'os, jUJ•na.os, irnpl'esstlea, publicaçaes u o~je
ctos de exped;m,te, inclusive pa1·a as Insp~~ 
c to rias de Esta.tistka demagL"apho-sanitaria; 
Etlgenhat•ia snnitaria; Fiscalizaçl!.o do exer
cicio d;. medicina, pharruacia, at'te flenta.da 
e oiJst<ltl'icin, Procuradoria, Almoxarifado. 
Iust>odal'ia de Prophylaxia aa lepra a tlo-

o 

. 

. 

. 

. 

. . . 

. 

onc;.a.s vG:\el'eas_ ... , ••. + •••••••••••••••••• , •••• •.•,,,, ••• ,., •• ~ ••••• , •• , • , •• 

Annaes da Carnara- \'ol. XVI- ·Pag. 780- t 

27:000~000 
7:2oo.sono 

\!00: ooosooo . 
t92:000SOOO 

116:000SODO 

i.922:200SOOO 

t2:000SOOO 
f6:BOOSODO 

28:8008000 

i8:600SOOO 
3:0008000 

i2:000SOOO 
i9:2oosooo 
9:6008000 

f4.:i0080PO 
32:iOOSOOO 
28:8008000 

6:6008000 

i;200SOOO 
3:0JOj000 
5:-iOO 000 
3:6008000 
7:2008000 

U:40D8000 

t:aoosooo 
t-i-:U0$000 

f 98; 600$000 

11:6008000 
õ:iOOSOOO 
7:2008000 
3:6008900 

6:400$000 

3t:200SOOO 

. 80: ooosooo 
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MLJvalii!, matel'ial, cmu:el'tc:s, lnsta.Uac;lle.s: , a!iS1· 
go3turns de appa~•elho.; telei'-'JOnieo• o even- . _ 
tuacs para o EGrvlço I:\' UI ... , . ... , ....... Lo• n. 3 .987, de :!do J&n. e dacl'l·to 

ns. H.35i1 do 15 do ao,, c U.UO 
.I 

de -!3 du oul , ~~~ !920,. ........ . 
rara g•·allJi0.1ç009 do pessoal do Dep3rtamouto, 

de arebrdo com o regulamento ........ . . .. ............... .. ............. .. . 
Custeio Co autOJnOfCI do DJrcchw Got3J, ••• ,., . . 4 * ••••• , , •••••• ; ••• ••• •••••••••• 

Ord. Grat. 

• rosp3ctOl'., .... , ... ... , ., !0:8003 
6:~008 
~:80011 
4.:800S 
3:0005 
2:%008 
2:~00S 

5:-óOOB ....... ........ ... ... • ... .. ...... . 
t Ajudantes de I' classe .. . , 3:200$ ............................... .. 
~ Gartograpbo .. , ••...•• .. , 2:4-008 ............................... .. 
i 2.' omciat .............. .. 2:~003 ........ . . . .. . ......... .. ...... .. 
2 a~ offidacs, a ... . .. .. .. . 1:8008 ........................... · .... . . 
2 llicripturarios, \I • •• •••• •• . 
a Auxiliat·ea apurndot•es, a. 

f: 20GJ ....... .. ...... .. ............... . 
1:2008 ... .. ....... . ..... . .. . ...... .. . .. 

. 1 Cbare da offielna de eom-
po3içlo o inrpre,-.ao .. ~:OOOS 

!:0008 
t ,~oos 

2:000$ ............ ... ... .... . . . .. ..... . 
~ Correio , a .... .... .... .. soos . ...... .......... ;· ............. .. 
~ Continuo, a .... ..... .. .. 800J ..... ' .............. . . . ......... . 
3 Sonent-.s (salario no-

nua!) a. ... . ....... .. 1:800S ............................... .. 

i F undiolm• 111<'<'~1Anico a 148 dia.1'iGS • •.. •. • . • • • 
2 Mono!yplatas a {2J di~rios ............... .. 
2 Calxl•t~s a 91 dlarloa ... ..... .... ... ...... .. 
2 Cabisln• <kl 2• classe a 7S di3.rios .... . .•.••• 
f lmpre:uor do-i• ci&'IJIO a 9S diarios .......... . 
l l mpressnr do 2• cla<sa a 18 diaroos ..•.••••• , . 
i Bnr..adf!.rnador cio i '" classe a 9S di:u·jos ... .•. 
! Euca·Iornauor de 2' classe n 7S dial'ios .. . . . . . 
1 EuCllrrcgado da Jimpozll a 6S dia rios . •••••.. 
1 A prondl• a 3J'OO diario> ............... .. .. 

MATERIAL 

Para B. canclusJo da omcinn de coJnpoliçli.o, im
pres<lo, broohur<~. o encaderna~o e acqul· 

; ....................... ..... ... . 

I .............. 70:0005000 

......... ..... 20:0008'000 

········· ····· 8:0001000 

i78:000SOOG , 

!&:200$000 
38;4008000 

7:2008000 
7:200i000 

iO:SOOSOOO 
7:200BOOO 

t0:800JOOO 

&:OOO~OOG 
B:~OO~OOO 
21~008000 

5:40050110 

Ht :OOOSOOO 

5 :!!0JOOO 
8:760JOOO 
6:5708000 
n :HOSOOO 
3:285SOOO 
2:~55SOOO 
3 :28USOOO 
2:~5WIOO 
2:1901000 
i :l!17Sooo 

40:601S500 .............. 

ai~~o da macbinas dG calcular ..... , .. • .. . .. ... ................. . ..... ... .. ............... 75:0008000 
\'apel ile lmpress!o para boletins e annuariol o 

ovcntuo.es. , .. ...... . ........ . .. . . .. ..... . ... . .... .. •.. , .•• , .. ....... ... . . 
Cusloio da officina (escovas, re,:uas, Unta.• •la 

impl-cssllo oJa dlversu COl'e o, estopa, olr.() 
pa.ra machina!t, keroznne, paJSoliu.a, sa.bD.o. 
31lumeas, collft, barbante, linhas, agull"'"· 
cera virgem, kaol, graxa, lixa, etc.) .................. .. ..... .......... .. . .. 

lksJl"zaa de prompto pag:.meul1•.. .. . .. . • .. .. • .. · .. , .... ..... ......... ........ .. 

Iuepeotorl~ óe Euge!lhAria Sanitarla 

l Inspector ...... . . .... .. , 
3 RngonMiros chefes d~ see-

~ão, a .. ........... , .. , 
li llngenhGiros do ! ·• classe, a 
.} Engooholrosde 2·' classe, n 

iO:SOO~ 

lO:OOOS 
8:0008 
6:iOOS 

; :~oos ...... .. ... ..................... . 
~:0003 ...... .. ....... . ....... ... ..... .. 
4 :0003 ...................... . ........ .. 
3:2ilOS ......... ...... ..... • ........... . 

An unce da Camal't\ - Yol. XYI - Pag. 730 - 2 

··· ··········· 30:0008000 

.............. !1:0008000 

·············· 2:000$0110 

U 2:000SOOD • 

i6:200f000 

45.000SOOO 
oo:ooosooo 
38:i00$000 ' 

!78:000101 

ti2:0Q0600 
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9 GonciuC'IOJ'CS de ~~l'\' ir. o, i\, • 

~ Oe>cnhist~ da i' classe •... 
2 Dasenllistas de 2~ classe •• , 
i 2' OJliclal ........ , ...... . 
1 Contadm· ......... . ...... . 
4 ao~ Officine.s, a •••••.•. I ••• 

5 Eseripturarios, a •...... , .. . 
.& AnJiHarr~~, a ............. , 
2 Contimws, n .•.•..•. , ... .. 
o Serventes (sahrlo annunl) a 

•:ooos 

4:000~ 
3:6003 
lt:SOQ$ 
4:000S 
3: 600S 
2:·1008 
2:oOOS 
J :600$ 

2:000$ Lei r .. J.GB7, rle 2 
dG jan. c dccrs. 
us. H.35i, de n 
d~ sat. c u.~!O, 
de 13 de out. de 
19~0 ......... , .. !8:000SOOO 

~:anos • • .. . .. .. .. .. . • .. . 6 :ooosooo 
1:8008 ...... .. ..... .... • iO:BOOSOOO 
2:4009 .... .. .. .... • .. ... 7:2009000 
2:0008 ............... ., . G :OOOSQOO 
i:SOOS .. . ... . .. .... .. .. . 21:600SOOO 
!:2008 .............. '". !8:0008000 
I: 2008 , ..... , .. .. .. . . • .. i4:tOOSOOO 

soos • .. . .. .. .. .. .. .. .. ~:800$000 
I : 800B .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9: OOOSOOO 

1-----1 
MA TERUL 27~: ~008000 ........................... . 

Alue:uel de casíl ..••..•.. , .•••... , • , , • , • , , , .•••• 1 1 •••••• , , , , • • • • • •••• , ••••••••• , , , •••••• , ••• 

Publicaçõel o de>pes.s de promptopag:nnento.. . • .. . . . ....... .... , • • • 
Acquhiçrto e conservação de apparelhos o moveis • ~ ....••••. I I • • • • • : :. ::i : ::::: : : . ::: :::::: : . :. 
.Eventunes. , .•.. , ................... ~ ••. , ...••••. , .•••••.. I • • • • • , ~ ••• , , ••••••••• , •••••• I •••• 

2•:ooosooo 
9:000SOOO 
3:0008000 
6:0008000 

~· 

Custeio e r.onMrraçao da galerias de oguas plu-
1'i a_ os {serviços couLractados coro a Tl1c. mo de 
Janeiro Cit,y lmpl'Ovemcnts] ........... , ................................. , ... .. ....... •• 24!000SOOO 

1-----1 
6G:OOOSQOO 

Eetvi~o ~ontr&olado ~om c Oomp~nhia «fhe !li o de 
J~~e!ro Olty !m~rovem6ntsn 

~·~;::-~ 
r nn;: ~f- ~ 1';\<~1 

(DüCL'OIOS Jls, 3.540, de 20 do dezembl'O da 
~890 ; 3. õ03, de 20 do f<wcrc iro de i 900 e 3. 724, 
da! de agosto de 1900), 
Taxas de e'llotos do predios e wrtiços, na ra.ao 

de OOS, ao cambio de 19, por predlo. c de 
4$ ao rnosmo cambio, po1• oot•tiço, feilo o 
dn:sconto clB ! O · ;. 80bra os predlos p::lrten
cantes aos diD'erontes ministerios, ao cambio 
de !9, 4.332:9008000 ..................................................... 3.0iO:H~SS9l 

GiU'an-tbs de juros de ~ 0/o a.o anuo sobre o ea · 
pltal de r. t 89.3a5-i-O empt•agndo nos tra
balhes de esgoto do Copacabana, !,ema e 
lpanmna·. !: ij.a82-0· 0, menos a taxa de 
i: ·i-!~..0 sobl'a 2.037 predios esgotados, 
igual n l: 9.675-!5-0 ou seja J: 7.363-10·0. ... .. • ... . .. ...... • ... ...... • ... 05:~~óBi51 

;.--· 

GaJ'antia de juros de 9 '/.ao anno sobro o capital 
de .C 59. 885·0·0 empregado nll.'l trabalhos de 
CBgoto da ilha do Paquntá: .C 6.3Sll-Jl-O, 
menos a taxa de>: ~-15-0 sobre ~~~ pre
dlos esgotados, iguol a i?. I. 68l-!O· o ou seja 
i: 3.700.10·0 ..................................... , • .. ..... ......... ..... 39:g6IB745 .............. .,,., .. ,.,.,.. 3.H7:~31S787 

~sp~otoria d$ FiscalisaçãJ do Exnclcio d~ !.!ldi
cina, Phcrme~ie, .Arte Dentada e Ob!thtrlç!n 

i lnlpecior ............... .. 
3 Pharmacaotlcos hlS]Je<:toi'GS 
.5 Pha.rma.ooutlcos sub-~n'3pe-

. ctvres, a ••.••..•••• ,~·· 
:'· 2· Pltarmaoouticos chimicos, a 
, .. ·ó Medioos assistentes, a-,, I. · 
• ~ a• Officlal .............. .. 
~ l!sel'ipturarlos, a ......... . 

Ord. Grat. 

!0:800~ 5:~008 ................ .. 
u:óOOS 3;200$ .......... ""'"' 

!;800~ 2:4005 ................ .. 
~:HOG$ 2:óOOS ................ .. 
~:>lOOS 3:2005 ................ .. 
a:Goos 1 :soos ................. . 
2 :-iOO$ I : 200S ................. . 

Annac> da Camura- Vol. XVI - Pas·. 730- 3 

: ..... 

!6:2005000 
28:8008000 

36:0008000 
U:,QOSOOO 
57:~00~000 
5:4008000 
7:2003000 

3.147:5318787 
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.... 
· ·:2 Gual'd•s unitarfos, a..... 1:7605 8608 Lei n. 3 . 9il7 do 2 de janeiro o riB

Cl'OLos n. H-.53~ de 15 de setembro 
e !UI O de 13 de outubl'o do 1920 ... 

. ·--s Scl"Vcnl.cs (~lario annual), · 
·a .............................. 1:800S ........... ,; ,; ................... .. 

MATERIAL 

Adaptaçlles, Jnovei~ e tL(lparelhos ..•••••.••...•••...•••••••...•.••••.....•...• , •. • 
Despesas de p1•ompto 1l aga11teu~o c ew-entnaes . •••.. .....•••.•.•• ••••••••••••••• ••••. 

· A limou laçao do pijsro.<l om serviço fól'.l d~ túde .................................. , . 

5:2SOSOOO 

U:iQOSOOO 

i 85:2808000 .... .. ...... .. 

!8:000j000 
a:ooosooo 

.. . .. .. .. ... 3:000SOOO -----f 

185:2808000 

2-I:OUU8000 , • , • , ..... ... . 

lospco~orlo de Prophylaxl~ aa L&pr~ e Doençll 
Venereas 

I luspeelol' ............ ... . 
i Ajudante (medico) .• ...•.. 
I 3' Oilicb.l.. .......... .. .. . 
I Ajudante do almox.rifa .. . 

· · 2 Escripturarllll', a ••••.••••. 
I Dactylogrftpho ........... . 
! -l1orie 'iro • , , • , . ••• , •• • • • • • 
I Continuo ................ . 

Ord, 
to:soos 
8:0008 
3:6008 
3:6009 
ll:óOOS 
2:2<0S 
2:0009 
I :6008 

Grat. 
5:-tooi .••••. ••.• •••.••.•• ~ ••••••• 1 ''''''' ' 

~:OOOJ ..... .. ...... ..... ................. . 
1:8005 ..... ...... ... .. ... : .............. .. 
!:8008 .......................... .... .... .. 
1:200~ .......................... .... ...... . 
!:1208 ..... ; ............................ .. 
I:OOOS ....... .. ............ ....... ...... .. 

8008 .................................. .. 

16:2003000 
12:000~000 

5:óOOIOOO 
~:óOOSODO 
7:MOSOOO 
3:3608000 
9 :000JOOO 
~:4008000 

2 Servoutcs (salarlo annu~l), 
ao I I I I O o O. O O I 0 O I o I I o O O O I I J .• O I ~ I I 1:sous .:.................................. a:ooosooo 

MATERIAL 

~,~~1] ----~1 
: :.!;~i 58:5aosooo .......... .. .. 

jJnsta.tlaç:to do onrorma1·ia de lcpt~ ••.••.•• .•••••••• ••• • ••• • ~ ••••••••••••• , • , •• , • 
'·4À!Steio da. euret'mt\rin de Leprosos ...•• _. -••••••••••••.•..•• o o •••••••• •• o• ••• • o. o o •••• 

Auxilio& a ramlli•s d~ leprOS<H 19olad09 (art. 403) . .................................. . 
&tudo da thera.peutlca da Jeprà, acquisição e . 

. rabric:lÇ!lo do medicamentos .... ..... ........................................ . 
· Acqulslçilo de material o custeio da propaganda 

de oduanç~o hyglenlca contra ~ lepl'a, as 
doenças vcnot'0&!i o o cancôr ........•..... 

lns!allação, matorl~l e ·custeio do dispensados 
pBI1ll. o tl1&tP..mento das docnGaS ve.uereaf:'. , •• o •••••••••••••••••• o •••••••••• o ••••• 

Acquisiç~o do medicamentos paro tratamento das 
doenças venereas ... . o ••••• o •••••••••••••••••••• o •••••• I • I ••••••••• I •••• o • o o • • •••••••• o •• I • 

Alugupl da s6dc da Jn~pocLoria. .. . . . . .. .. . . . .. .. ...... .. ....... , ................ ... ............. . 

i 80:0008000 
iiO:OOIISOOO 
20:0008000 

80:000/iOOO 

110:0001000 

330: ooosooo 
50:0008000 
t2:000SOOO 

S:OOOSoóO Condlicyão e ovcntu•os.... .. .. .. .. .. • . .. .. . .. .. ..... , .......................... .. 
Despezas do pt•ompw pagamento.. . .. . .. .. . . . .. ............... .... ......... ... . .. .. . . .. . . . • .. .. 6:000JOOO 

SeoçSo 4e Aulllou-.fa Jlo•pit~liU' 

HOSPJ1',\L or. S. 868ASl1ÃO 

! ilírcctor ............... . 
i V!r.e·Dircctor ......... .. 
l Ajud'"'" rto • lmourlfcl . 
oJ PharmacouUco ..•••••.. 
i 3' offici~\ .............. . 
"2 l!:Ecriptm•al'io~, a . ... .•.. 
5 A.uxillares, a ... .... ... . 
l Auxiliar do Phmnacla .• 
I Machlnista ....... .. .. .. 

~:~aos .......................... ; ... .• . .. . u:~oosooo 
a:GGOS ... .... , .... . .............. · .. ·; • ·,... i0:800SOOO 
i:800~ .. ............ ... .. .. ... .. • ......... 5:~00~000 
2:00US ....... ................ • • • • • • • •• • • ·. 6:0008000 
1:8008 ..................... • "' · .. • .. .. , • • ü:400SOOo 
t:2oos .. .... .. .... . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. 7:2oo~ooo 
1:ooos .......... ·... ... . ........ ...... ...... tn:ooosooo 
t:ioos. ......... ..... .. . . . ..... .. . .... .. . . •:2oosooo 
!:H03 ........ ................... ...... ... •:320$000 

f----- 1 
~n:ooo$ooo 

I Porteiro .............. .. 
tj ln l.l.-rno::i, a ...•. ···•o .. . 

8:8008 
7:200$ 
3:0008 
4:0008 
3:6008 
2:~008 
2:0006 
2:800S 
2:8808 
2:000$ 

8008 
1:0008.. .... • . .. .. . .. ...... . .............. 3:00080001 

•ooll •• ,............. ......... ....... .... G:o\)O~ooo 

i l~nf<:ru•': irr) 1116r a 2008000, o o • ••••• • •••••••• o •• • ••• , •• : , •• • o. • •• • , o • •• , ••• , , •• 
,, r 

·: r:.~~~,~:~~,~~l1i~~~~~,; ::::: ~:::::::::: :_: :~: : :: ::::::::::::: :: : .:~::::::::: : :::: :: 
Vul.. XVI~ Pag , 7SO ~ ' ·-· 

----1 
80:0521000 

2:.WOSOOO 
2:tr.osooo 
I :8003000 

&B:G60SOM 

2i:OOOIOOO 

893:000f000--. 
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l Elcctrids!" ·' !50S ........................ Lei u. 3. 987, do 2 de jan. c doere tos 
us. H.õao, dc lo da set. el4.4l0, 
do 13 do out. da 1920 .......... .. 

:J fimmrregnll!J do uecl'OtGrio a. f~OS . ••....•••.•••• , ...•••..............•....... 
i Zolado1' d1 l<~boratorio a HOS ... , ................ , .... , . , .... , ........ , ..... , 4 llnferutcll·os do 1• classe a lBOS .......................... , , . . .............. .. 
4 )~ ,, ~{\ )I )) t?:.'(}S •..••...•••• ·············, ·······•· · ·····~···· 

~ [~~~~~~~.:~ 1: 0
1
5aôS:::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::: ~::::::::::::: 

2 f'L·atíco~ de pharmacin a. 1!iú;) ..•. ,, .•.. ...•..•...... , •...... , . , .•.•••......•. 
i C~rpiutoit•o n i 50S .... , ...... , , ............................................ . 
1 Ajudante de cosinl1a a !30S ....................... , .............. .. ........ . 
~ l'e••t•cit·o n t~os ....................................... · · · · · · · .. · .... · · .... · 
1 Jal'dineiro a 1:103 ...... , I •• , •• I. I I ••••••••• •••••••••••••••••• • I •••••••••••••• 

:1. Coclu:iro a 1~0$ ....................................... , ........... .. ....... . 
i De•ponsoiro " l ~os ................................ ..... ... . ..... .. ......... . 
:1. Corroio a !!i O$, .. ,....................... • .. .. .. .. • .. .. .. . . .. .. · ... • · · • .. • 
i l'admh\l '' !20$ .................. , ............................... . ........ . 
f Pintor a 1208 ............................................................ . 
f Boin beiro a ! 20$ ..................... ., ....................... , ............ . 
1. Choro de copa n ~ 20S, ... I • , • • • • • • • • • • • • • • • • ••••••••• • ••••••••••••• • • • • • • • • • • 

:1. Tolephouista a HO~ ... .. ................. , ......... . .. , .. , . ... , • , , . , , ...... . 
i Ajudante de f·OI'toll'O a 12DS, .... ., ............... .. ............. · .. · • .. · .. .. 
.;.. AjudanLc8 Uo enftnmeirO!"' n 1~0~ •• I •• I I, ••• •••••••• •• •••• • •• • ••••••••••••••• , 

tí Rondantes a R08 •• •••.• I , ••••••••• I •••• , • • • ••••••••••••••• I 1 , ••••••••••••• • • • 

'o Serventm: de 1• da~Ho a iQG~ ....................... . ...................... .. 
tiO li 2• )J ?0$ •..••.••• ' •••• I · ••••••••••.• ••••• ' •• I . o •• •••••••• o. 

1 :soosoool 
I ;800$000 
! ;3GUSOOO 
8:6~0500~ 
7:2005000 
! :soosooo 
J: 600S000 
J:ooosooo 
I :800$000 
i :560SOOO 
i: soosooo 
i :H088000 
i :soosooo 
f :8008000 
i :soosooo 
i =~·~~000 
i :4<DSOOO 
i :~~0$000 
1 :4lOSOOO 
i :OROS00\1 
1:HDSOOO 
B :760~000 
4:8005000 

4H:ooosooo 
42 :ooosooo 

H8 :ó·OOSOOO ............ -. 

MATERIAL 

Dietas para 500 doontüs . . ........... , ............................ , ..................... .. .. .. 
ProvisriP.s do pha.rmaoia . . . . . . . • . . . . . . . . • . • • • . • .. I •••••• I •• - • I , • o I •••••••• I o I • o. o 1 • ~ •••• I o o ••• 

hlatel•lal clínico o•••• •.•.••••..••• ••••o•1•••• ,, •• I I ..••••••••.••• I •••••• ,. I, ••• ••••••.•• . •••. 
Conservação do m~te.ri:tl,,. ...... , ....................... , ........................... .. .... . 
llluminação ................... , .................................... , .. .. ....... , .... , . , . .. . .. 
Roupas, nl01'1;-ia o uten ~illos do onferma~·ias I , ••••••••• o ••• , o ~ •••••• o • o •• •••• , , , • • • • •••••• , •••• o 

Comlmstivel e lubriftc:mtos .. , •• , .......... , ........ ", ......................... , ..•. , .. .. .. .. 
Expndlanto ............................... , ........... , ....... , .... , .... ., ...... , ........... . 
Eventuaes o assignaturas !lo telcphones ........ , ', ... . .................................. .. .... . 
Alimentação do pes;oal ({59 empJ'egados), • ., ......... .. ...................................... . 
SustentoJ forragem o feL·ragom de nnimaos ..... ... o, •.• ,, • .• , •••• , •••• , ••. • .• • •••• ••••• , .• , ••••• 

372: 3008000 
237 :25\JSOOO 
~~: 62nSOOD 
73:0DOSGOD 
38: 3258000 
13 ooosooo 
64 :750800~ 
:1.2: 775SOOO 
i6:i2BS000 

Hi:7398~"0 
5;8iOSOOO 

229 :HB080DO 

. lloopitol !), I'odTO I! j 
LOGI :029$4-50 , .. , .... , .. • . • i.Ob\:0295~50 

Para cttstei;~~:ã~·;:~:~~~~~· ;~;~~t·i;,.,,., .. , .
1 

..... , .. ,.,, .... ,, ... , ..... , ... , .. 

.,;"!~-"' r 
i Chofe do SOt' f iço.... .... 10·8008 H·.íOOS 

: ~~~l~!~X~~~~~~:~~~:~·!:- ~;6~~~ r;~~~{;;;;; ;; ;;;;;;:;;:;;; ; ;;::;;;:::;; 
! Esct•ip~uraJ•io n ........ , 2:400S i:200SI ................................ .. 
2 Auxi\inrc• de esori[>la a. i;6008. 8008 ..... .. ......................... . 
41 Gua~•da! sanitarios a.... 1 :760S 88081· ................................ . 
õ Set•ventos (salnrio •nnnniJ, n. .... i:BPOS ................................. . 

i Diroctot•.. ... .. ..... .... i3:200S 
i Socrctat•io ('lledko) •• .. 6:400~ 
i 2' olHei o!............... ~:800~ 
2 3" ofiioiae• a. .. .... ... 3:6008 
3 E;criptut•arios a.. .. .. .. 2; 400S 
i l'ortelro.,............. 2:0006 
2 Con~inuos n. .... .. .. .. . I :6008 
4 Serventos (salal'io annual), n ...... 

Annaes da Cumara- Yo[. XVI- Png. 730- t; 

lbO:ooosooo 

57 :600SOOO 
2: ü0060JO 
3 :000~000 
i :B008U00 

i O: 5008000 
Q: 0006000 

U3: 7008000 ....... 

19;8006000 
9 ;S008000 
7 ;2008000 

i O :800SOOO 
i0:800SOOO 
3:00080@ 

n>:soosoo~ 
7:2008000 

73:200$000 

113;760SOOO 
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.. 
lloloswia~ 4o iQQd& 

fO Delegados de sa.udo a... 9:600S 

H Rscri~ttn•arios a •.•..•.• 
20 Auxllaaa•es úc e•criJ>ta a. 
:20 Gu.:ardas sanit.1.ri.os a .... 

2:<00S 
i :6008 
i :760$ 

~:81108 Lei n. 3.()87de 2 de j aneiro c decre
tos na. 4-! .35He t5 de setembro e 
H,ó!O de H do outubro de i020 

t:nnos .................. ............... .. 
soos ................... .. ............ . 
ssos .... ..... ....... . ................ . 

• 10 Bnc•rrcgadoo de archil·o 
i :4~0S 
1 :2110~ 

7203 ................................. .. a •...• ...... . ........ 
HO Gu~rdas a ..... .... ... .. ooos ............ .. .......... .. .. ... .. . 

MATERIAL. 

. Material ele expediente, concort03, moveis, livros, 
jornaes, li:t'8SSÕQ9, usign3tutas de appa· 
ralhos tolo ouloos e evenluaes, inclusive 

. para. as de ega.cías do saude ..•• ,. .••. , .... . .. .•. •.. , ........ ...... ... ...... . 
· Dcspezas do prompto pagamento pAl'a o serviço 

goral ..•... ··~··. ••·• •••• .. •.•. i ••••• , ••• , •••••••••· •••••••••••••••••••••• • 

Alugueres dB cnsas parn ns delegacias do saude. H" ... ... ....... ..... I •• ••• ••• ••• 

i Inspactor4 ~ .... .•• 4. ••• 
f Sdb-lnsjl(lclor ••.... , • 
i Adn~lnistm:lor geral .. 
3 Admlnislradot'CS do de· 

sinfectOI'io, a ... .. .. 
f 2' Officlol ........... . 
o 3' omclnes, a . ...... . 

20 Escr lptumrios, o ..... . 
4 Ajudnntes do Almoxa-

rite, a ... .. .. . ...... • 
{ Conservador do Museu. 
3 Distribuidores da sor-

v;ço, ~ ........ . .... . 
8 llncarregados do se-

cção, a .... ...... . , •• 
i O Chefes do tm·ma. a .. .. 
i Porteiro . .. .. .. . . . ..• 
~ Pm·tlliros nuxiliares, a, 
i Con!luuo . . , ........ .. 
4 bbchlnistns, • ...... .. 

qQ Guardns desínf.lcl&<lo-
res de t• classs, a ...• 

llil>,s.\!>ISTAS 

lO:BOO~ 
G :600$ 
7:20DS 

5:6005 
~:800$ 
3:6008 
2: ~008 
'l 
3:ôOOS 
2:8003 

3:2tlOS 

3 :200B 
2:8008 
2:~005 
2:ooos 
1:ooos 
11:8801 

2:0003 

IS:400S •••••••••••• •• ..••• I.' •••• ' ....... . 
4:800$ ........... .... .................. . 
3: uiiOS •• • ; . ............................ . 

2:8110$ ................................ .. 
2:1001 ............ ..... ......... ...... .. 
!:SOOS . ........... .................... .. 
1:2oos ........... ..... .......... .. ..... . 

J :S008 ........................... .. ... .. 
1:4008 ..... . .......... ..... ........... .. 

I :OOOS . ................................ . 

1:5008 ............................ .. .. .. 
t:~oos ........ ......................... . 
1:2001 ....... . ...... ................... . 
!:OOOS .,, .,., ...... ................. .. · • 

800S ... .. ......................... .. .. 
I:&IOi .... ........... ..... .. . .. . ....... . 

!:001)$ . ....... -... .... ........... ...... . . 

SO Ac~dcmicos vacínadorcs (em commissao), 
• 250,000 ................ ' ............... ..... ... .. ..... " .... .......... . 

ao Gua1·d as-onfel'mairo•, a ~208000. . • .. .. • • .. ......... .. .......... · .. · .. · .. .. 
t20 Guardas-dosinfcotadores do 2• classe, n 

200$000 ........ ... ... .................... ... .......................... .. . 
2JO Desinfocllldora~, a 160SOOO ....... ... .... .... ...... •· .. . .......... • .. ... · .. 

8 Telopbonldas, a i OOJOOO ........ ........ .... .......... . ................ • .. 
400 Sorveutcs do t• classe, a !M81100 .. , .... . ..... .. . ........... .. • · .. · · .... · .. 
5110 Serventes de 2• classe, a 13030110 . ... .. ................ .. ...... .... · .. • .. .. 

1 Encarregado da consorvnçM do material 
rodantu. a. 3508000. ,, . I ..... ,, ••••• ••• I ••• •• ~··•·., ••• • •• • • •••••• • •• • • • • • • 

I Peito~ do gaa·age, a 350#000 .. ,. ...... ... ........... ..... ....... · ...... .. .. 
! Fiul do deposito, a 300JOOO .. .. ...................................... • .. .. • 
3 qhaulfours, a 300SOOO ........... ...... .. . ..... .... ... .. · .. · .... · .. · · · • • · .. 
~O l.!oaull'llUt'S, o. 2-iOSOOO ....................... .. ............. • ........ • .. • .. 

t Fcolot• do cocbui.ra, a ~50$000 ........... .. ...... . ................ " .. • " .. " 

Al\IH\,•:- da Ca.1uarn - · \·ot . XVf- Png. 730 ~ G 

!U:OOO~IIOO 

36~0008000 
48:000SOOO 
52:000B000 

21:000!000 
~0:000~000 

392:0008000 .. ...... ...... 465:1008000 

tG:~oosooo 
H :i008000 
!O:SOOSOOO 

2~:2008000 
7:S009000 
~2: ~oosooo 
U3 :000$000 

21 :OOOSDOO 
4:toosooo 

I< : ~OOSOIIO 

.~8:W08DOO 
~s:ooosooo 
a: OOOSOIIO 

{2:0008000 
2:40050110 

li :2808000 

!20:000$000 

47S:~sosooo 

2\0:0008000 
7Q:200~000 

2>S:VOOSOOO 
~H : 600~0110 
10:3008000 

720:ooosooo 
780:000§000 

4:2008000 
; :~00$000 
3:GOOSOOO 

t o:SOOSODO 
H S:200SOOO 

~:200$000 

60:00~8000 

~:0001000 
M>:000$000 

109:0001000 et f .. f t t. tI tO O I 09:0001000 
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J Ajmlantrs do fcit?r de cochcirtL a 2oOSOOO. Lei n, 3,987, ue 2 de jan. n decretos 
· ns. i4. 3~~, de iü rln set. a {<\:,UO, 

do i3 ctc o~t. de iU2U ........... . 
i~ Cn:::: hcit•os de 11lCiíiS'iC, a 1805000 ........... ~·•P·'""'''''''''""'"'''' 
30 C•Joheh·os do 2" ~lnssr:, a t:5051}(}0 ..•.•... . . . ...•........•...... · • · · · 

~- Gat'!'GCOiros, a. 1-108000 ..........•••..... ........•.......•••.••••.••• • • · •·. 
22 Moçnsdccn.va.linl'iças, a i-lOSOOO .•....... ··~··········•······· ·· ····· · ····· 
i To.zacto.~· d:) autmnes, :... J:wgooo ......... . ............................... . . . 
:J Vigi~t!, n i tJ.0$000 . ............ , ..............................•... , .• . ••... 
ti Gnat'das-plt'!iio, a ! 20S000.............. . ... . ............ · · .. 

DIAIUSUS 

•J:oansooo 
32:-1008000 
>4: o~osooo 
ti: i 20SOOO 

~o :uoosooo 
i :800SOOQ 
~ ;!,OOSOOO 
7:2008000 

2.8~9:8\0$000 

i mGchanico a !G~OOO .. . .. .. .. .. .. .. • .. .. . .. .. • .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. • 5 .8.\0SOOO 
i ajud.:mtc do moohanico a iOSOOO ....• , .•. ..... , . . ..•... H ••• • • , • • , .. . .. .... 3:UJ.OSOOO 
2 ajust.lctlJ.ros de mechauic.n. a. Ç)~QUO .••• , •. , ... , , . • , , • • • , , • . , • , , . . • • • • • • • • • • • 6: il1!lSOOO 
2 Jimadores a ssooo............. .. .... .. . . .. . .... . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 5:8\oSooo 
I torneiro a 950110 ............ , .. .. • .. • • . . . .. . • .. • .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. . . .. . 3:265$000 

~ ~J~~~~~~~<;,~;~.~~.~;~a'. "~~ggo:::::: ::::: :::::::::::::::: :::::::::::::::::: ~:m~g~g 
:i ferreiro do obra commum a 78000 ...... , . . , .. , ........... .. ...... . , .. , . • . . . 2: 0~$8000 
1 ca.·pinteit•o-cncarrcgado n ssooo......... . ..... , . . , , . , , , , .. .. , .. , . , . , .. , . . 2:020SOOO 
7 c.-pi<>toiro• a 7SOOO ......... ,, ......................... .. ... .. ....... , .. , 17:8838@0 
:t ajndant.c de cru·pln~ciJ'o lt ~saoo ......... ...... . . .. . .. . ... . . . . .. . , , ....... ~. 2:007~500 
i mQstro do pedt•elro a 105000 ..... ,...... .. . .. .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • . .. . .. 3: 6~0SOOO 
3 podroiros a 7~000. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. • .. .. • .. .. .. • .. 7: 605SOOO 
ti &}lrendizcs eru officino.s de mechnclma, car-

pinteiro n !Jomboit·o a 1$500 .... ,, ......... , .. , .. .. • .. • .. .. .. .. • .. .. .. .. .. • 2: i37$o00 
i electricista a 8SOOO..................... • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2:9205000 
I latoelro a 8$000........................ • .. .. • . .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 2:9205000 
2 bomb!iros a 7$000...................... .. .. .. .. • .. .. • .. • .. .. • .. • .. .. .. • .. 5: HOSOOO 

i2 roguistas. 780.10....................... .................................. 30:060$000 
:l corroolro cortndol" de obra, OSOOO .... ,,, . .. , , ... • •• -~······· .......•...•... 3:23'5SOOO 
i cort'coiro-fet·tador, 7~00~ .......... ,.... . ... .. ............................ 2:5555000 
3 cor!"eeiros-~ospontadOI'OS a 66000........ .. . .. .. .. . .. . .. .. • .. .. .. .. . .. .. • .. 0:570$000 
2 pintores a 78000 ............................. .. ........................... ~-~-5-;l_!_o_~o_o_o 

128:11~8000 ••• , .......... 3.463:63t\SOOO 

MATERIAL 

Consc.t•vnção e ac,1uislção de mater•ia.l parn. o 
s~rvl~o. materhl ro.rlanto~ desinf~ctantes~ 
sustenta, ferragens e curatiros do inlmaes~ 
corubnstivcl, lubrificaiJ tog, illutninaçüo, ns
siguatoras d!.!telophouo.s) axpadi~nte, nsse.io 
c cventuae~ ... , ..... _ .................... , ..... ~, .. ~. ~ ~ .. , •...... , ..... , .•. ~ ..... , ....... , 

Custeio e '-l.cqnhí~l.o de- automoveis pa:r:\. todo o 
Di"lpa.rtam~ntu, appnrclhos de desinrceç.~o, 
ambnh.tlCí:J.s~ tran.:Jportes de pc:5soal appn.-
ii'Oibos Cluyton. JNlnauJna!tcos e a.c-cessoriOi . •..•....• , , •... , •••••.•• , ••••••••••••.••••••••.• 

Cu>tcio d• F.•cola dn.oofermelros ........................................................... .. 1-

In;pe~toriB da Prophyloxia da ~~boroulosa 

0I'd. Grat. 

f lns~cclor .............. !O:BOOS !;:·H>OS .................. , . .. .. .. .. .. .. . . !6:2005000 
4 Assl.s lontQ (iuspectol' Stl.· 

nltario)............... . ...... 2:óOJ8 ............................... ". 2: ~00SDOO 
i 3' offictal............. 3:6oOS 1:8008 .................................. r.:t.ooaooo: 
2 ~sc,h·ipt,~I'arios, a...... :;:_4

8
o
0
o
0
!, 1:2008 .............................. , ... 7:2oosooo1 

i nrc Wmla ............. • ,, 1:~005 ...... ,.............. ................ 4:200SOOO/ 
2 Dactylographos, a..... 2:2MS l :!208 .. • .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. • .. .. .. .. • G :7208000 
i Enfermaii'a-chcfa...... 4:000S 2:0005 .. ... .. .. • • .... •. ... • .. • .... .... ... • G:ooosooo

1

1 

2 Continuo;;, a.......... !:GOOS 8008 .................................. ~:8005000 

337; 500SOOO 

262: ~oosooo 
20:UOOSOOO 

020:0003000 " ..... tt"."' 

8 Guardas sanital"l~•. a.. 1:7GOS SSOS .................................. _2!:t20SOOO( 

Pé•wal contrnctado ................................................. , ............... ?.'.'.0:'~.5-~i""l;õ;ôóQióoo 
7i10IOSOOO 

AnnR('S dn C:nnarn ~ \ \ ti . XVI -- rns 730 - 7 

620: 000$00!1 

.. ,, 
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Paro l\1;11)11<1~ de cas~s ............ .. , .. . , • ., . Lei u. S. 987 ue 2 de Janeiro O do· 
oroto n. li. a~• de t5 do aeto10bro 

MATERlAL I 
-. e H .4lo de ta de outubro do !9.20

1 

.... · · · .... · · · 
· Par~ 3ppat-elbo> de labo•·at.orio o consultorlo, 

· mobilia e instnllaçl!.o do! rlispllllSarios ..... ... ................................ , ............. . 
Para acquislçãu do matorlal de propaganda, 

tums, mocbinM do pr~jec~!lo, chapas, tolhe· 
tos, gra.vurat, desanho.s , publicações, etc. . .......•... ...... . .. , . , ... , , . .. . . , , •. •.•..... · · 

llxp~~diente, conoorvação, assei<> e cventuoos.. .. . .. ,. ................ · .. · ...... • ··r· .... · .. .... .. 
Para o.pparolhaJnento e collS,rucçOOs. , , . • • . • . . . . •.••••••. •.•.• ~ . . . . . . • . . • • . • • . . . . ••••. ...... • . 
Para •<l<lutsí~il.o de destn(ectantus, ntonsilios h.r-

siomcos e roodlc~mentos . ............... . . ' ........... ' ..................... . .......... .. 

.tupeotorla de riHAli!I&Qio de Generos 
Alhne~tloloa 

t lmpector .............. .. 
l 2• omcial ............. .. 

·1 a• 01llclal ............. .. 
:2 Ilscripturat·los, a ..... . .. 
-i Vetcrinarlos diplomados, n 
2 Gontinu<l3, a .. , . • .. ..... , 
i Porteiro ......... .. :. , •• 
20 Guarda~ tlsoaoa do t•, ~
:1.0 Guardas flscaoa do li' (~a-

laJ•lo nuuual)l n . .. .. . , 
M Serventos (sa orio an-
. nua!), a ............. .. 

Ord. 
10:8005 
i:800J 
a:soos 
2:ioos: 

. i:SOOS 
·t:6oos 
2:0008 
2:4ooS 

Grat. 
G:~os ................................. . 
2:-ioo$ ................................. . 
~:SOOS ............................. ... .. 
l:200S ................... .............. . 
2:i008 .. . ............... ........ ..... .. 

8006 .' .... ... ........ ........... ...... . 
t:OOOf ................................ .. 
t:2úOS ................................ .. 

2:4oo& .......... ...................... .. 

1:8008 ..... . .............. . ............ . 

!6:200#000 
?:2oosooo 
6:4008000 
7 :2008000 

21l:8009000 
4 :80USOOO 
3:0008000 

72:0008000 

a•:ooo8cco 
36:oooacco 

30:0001000 

~:0001000 

30 :COOIOOC 
fQ :OOOIOOO 

-iCO: OCOIOQO 

UO:OOOJOOO 

GSO: 00~$000 .... ,. .. . ..... 

.. 

159:6008000 . .. .... .. ..... '":6001000 
MATERIAL 

Matorial1 objeci.OS de e•podicnte, :>ssignatm•,,. . 
de apparelhos telephonlcos, livros, jornaos, · ' 
impressile.~,publicaçllese daspnsaseventuae> . .................. ............ ........... .... .. 

Moveis, concortos1 obras de adaptação do actual · i 
cdificio onde runcclona o laoora_ torio Brom~- j 
tologíco e dns diO'erentes dopendencias da . 
inspectorla . .... ...... .. ..... ... . ; . ......... ... .. . , ... , .... ........... , .... · • . , .. . ... . .. . . 

Desps3A de prompto pagamento . .. . ................ ... ... ........ ........ .. . _ ................. . 

S.rvlço de l'locdlsoç~ do lolt. 

Ord. Grat. 
{ ·Chefe do serviço do leite o 

Iaetlciolos.. ........ ... ~ :800S 4:4:JOS ....... .. ......... .. ... .. . .. .... .. 
i Cblmloo espcclulisl•...... ~ :6008 2:8008 ........ ..... ................... .. 
8 An:xm~re• de lnboratolio, 

·a..... ...... ........ .. 3:200j !:&008 ................................. . 
f Escriptuaal'lo •... ;....... 2:~00$ !:2CDS ,, ; .. ..... ...................... . 
2 Serveule• (salulo annual), 

a .. , . . .. . .......... . . . . i ~8003 , , , . . , ... , , , • . ... ..... . . . .... , .... 

la : too.f()()O 
8:400~000 

38:i00WOOO 
3:600$000 

J:ooogooo 

~:000100~ 

so:ooosooo
1 t :soosooo
1 88:8COSOOO ............ .. 

67:200$0011 .... ........ .. 07:200JOOO 
COl(ft.\Ct'ADOS 

l! Guard;os fl scaca a 2UOS monsacs . . ..•. : • ... , , 
1 s~rvcute a ! 50S mensacs ................. .. 

MATERIAL 

Para, adapt•~o cle um dos pavimentos tio uJlticio 
d« actual illSJICCioria de loi tc a um !.abo•·~-
torlo da LacUcinios e J'Cspectjya installa9tlo . •• , •..•.... ..•.• , , ... , • , J •• •• , • , • • 

- Aunuos dn .Cnm~~n ~ Yol. XYI ~ ~!l!i'· . no .,., 8 

~ . ~. 

6:000$000 
i:SOOSOOO 

7:8COSOOO 

40:000SOOP 

&5D:OOOIOOO 

55:8001000 



Expediente, reactlvos, appa t·elhos e accessorios, 
. assignatura. de appardhos telephonicos e 

s event uaes ... . .. .. •.....•.....•.••••..•.• Lei n. 3.987, de 2 de jau. e decreto 
ns. 14.354, de 15 de set . e14.4i0 
de f3 de out. de i 920 .......... . 

Despesas de prompto pagamento ...• . •••...•.. 

Serviço d.e Fisc!llisação de O Carnes Verdes 

i ChefJ do Serviço de 
Carnes Verdes..... 8: 8008000 4:4005000 .. . ....... , ................ .... .. 

i Me :li co enc:1 rregado 
da d · r ecção d ·J ser
viço sauitario no 
Mat~douro de Santa. 
Cruz..... .. ..... .. 8:0005000 4 :000SOOO . ............ .... .. ............ .. 

5 l\ledicos inspectores, a 6:666$666 3:333$334 . .... ................. . ......... . 
2· 7\Iedicos m'c :C;scopis

tas, a. . . . . . . . . . . . . 6: 666$666 3: 333J334 . .....•..••.•..•...•......•..•... 
2 Auxiliares de m:crcs-

- copista, a ......... 2:4008000 ! :200$000 ................................ . 
i 3° Omcial........... 3 :60c·SOOO i :8008000 ................................ . 
3 Veterinari: s, a.. .. .. 4:800$000 2:400$000 ......... ... . .. .. ....... : .. .... .. 

4 Aj udantes de med:cos inspP-ctores a 8$000 ••. 
4 Limpadores d3 carnes a 7$000 ............ . . 
5 Carimbadores a 7SOJO ... . ... . .. .. .. : ..... .. 
6 Ser ventes (salario annual) a 1:8005000 .... .. 

Contractados : 
4 Veterinarios a 6 ~)0S mensaes ....... _ ....••••• 

MATERIAL 

: ·Move:s, matedal, jomaes . l ivros, acquisições de 
reactivos e de apparelhos, concertos e acces
sorios, assignatul'as de apparelhos telepho-

.. .. ····························· .... .. ... ........................ 

.... ······ ····· · ····· ············ .... ····················· ....... . 

o • o o O" I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

ni·cos, etc o 1 a o o o o I 1 1 1 o. o o o 1 I o o o " o I " " o o " o o o o o I I I I 1 I .• ~· I I • O I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

Expeditmte e eventuaes ............... ...................................... . . . 
Despesas de prompto pagamento ...•.•..................•..•••....... · ••........ 

leboratorio Brome.tologico 

i Director .•. . ••• 
Ord. 
8:800$ 

7:2005 
6:0008 
7:200$ 
4:000$ 

Drat. 
4 :4005 ································· 
3:6008 ••••..•••••........•.•.•.• ~ ..•••• 
3:0008 ••.. ••• .. ..• •••.••••••.••..•..... 
3:6008 ...•.••......•.•.••...•.•.•••.... 
2:0008 . ..•.•••.•.•• •..•.•.••.•••.••.••. 

' 

. 

. 

. 4 Chimicos chefes, a .•.•.. 
4 Chimicos auxiliares, a . .• 
i 1\licroscopista chefe . •• ... 
i .Microscopista auxiliar .•. 
i Preparador da sec~ão de 

microscopia • ..••. .••.. 
i a• Official. •.. • .••.•..••• 
i Escriptm·ario .•••.•..•.• 
2 Auxiliares de escripta, a . 

2:400S 
3:600S 
2:4008 
i:6008 
2:0008 
i:600S 

1:2008 •.•....•..••.•• . •••.••••.•••.•.•. 
i :800$ .•.•. . ...•.•...• . •.•.•• .. .... . .• . . 

i Porteiro ..•.•.••..•.••.• 
i Continuo •• . . .•.•. •. .• .• 
4 Serventes (salarlo an-

nual, a .. I I I I I o I I . I I I I I ' I I I O O I I I 

Contractos : 

i :2000 ......... ............. .......... .. 
soos •.• ....•.•• .•.• .•.. .• .• .• ..... •.. . 

i :OOOS ........ . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
80)8 .. . ... .. ..•. .•. • ... • . ..• .•••..... . 

i :8008 ••...•••.• ' ••••••.•..••••••..••••• 

""20 Ensaiadores a 6008 mensaes ••.•...•••••••• -; ••.•••••.••••••••••• , • • , • • • • ••• •. 

Annacs da Camara- Yol. XVI~ Pag. 730 ,......., 9 

......... ..... f6: 200SOOO 

.... . .... . . . ... 1:8008000 

58:0008000 oã:soo$ooo 
.. 

i3:200SOOO 

12:000SOOO 
50:0008000 

20:00)SOOO 

7 :200$000 
5:400$000 

2f :600SOOO 

129:400$000 
i i : 5208000 . 
:10:080$000 
12:6008000 
i0 :800$000 

45: 000SOOO I O I O • I I I I O O I I a, 174:400SOOO 

··········· .. 28:8008000 

o 1 • I o o o I I O o o o I !0:0008000 

····· ···· ·· ··· 2:000$000 

···· ··· ······· i:8008000 

13:8008000 • 42 ;600$000 

' 

13:2008000 

43 :200$000 
36:000$000 
10 :8008000 
6:000$000 

3:600$000 
5: 4005000 
3:6008000 
4 :8008000 
3: 000$000. 
2:4008000 

7 :200$000 

!39:2008000 

··· ··········· i44;000SOOO i39:200$000 



-
M.ATERIAL 

Expediente, acquisição de livros e revistas da 
especialidade, jornaes e assignaturas de ap-
parelbos telephonicos ..•••....•...••••... . Lei n. 3. 987 de 2 de janeiro e Decs. 

ns~ i.3M de f.5 de 1etembro e 
U.4i0 de !3 de outubro de f.920 .• 

Agua, gaz, electricidade installações electricas 
etc. . . • . . . . • . . • . . . . • . • • . . • • • • . . . • . • . . . . . . . , . . ........ , .....• . ..... . •....•. 

Material, moveis, concertos. substancias chimi-
cas, apparelhos, utensilios e eventuaes .. , . . .. .. ...... . .... . .•.... . •....... . .• 

Despezas de prompto pagamento... . . . . . . . • . . . . . . . .... .. ... . . . . . ..• . ... .. . . ...... 
Obras de adaptação das installações do extit.cto . 

Laboratorio Municipal, conforme as exigen-
cias do serviço. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . .. .. . .. ....... . ..... . ..... . 

Laboratoa.io Ba.cteriologlco 

:l Director ..•.... .. •.•.••• 
1 Chefe de serviço .... . ... . 
5 Assistentes, a .... ..• .. . . 
2 Internos (estudantes de 

Ord. 
8:8008 
8:0008 
6:~008 

medicina), a.. ...... .. . f :4408 
i 3° Official. .. . . .. . . . .. .. • 3: 600S 
2 Escriptu rarios , a. ... .. . 2:4008 
i Bibliothecar'io archivista . 2:800$ 
:l Zelador.. . . .. . . .. . .. .. .. 2: OOOS 
i Continuo............... i :6008 · 
4 Ser ven tes de f • (salario 

annual) , a .. . .. . ............. .. 
!> Serventes de 2• (salario 

annual), a .. .... . ..... . ........ . 

MATERIAL 

Grat . 
4:4008 .. . ' ...•. .. .•..•• ... •.... . . . .. . •.• 
4:0008 .....••..•...•. . .••• .. ••...••..• . . 
3:2008 • • . .•..... ·-· .• .• .. . ••.••...•.•.••• 

720S ....•.••..•.. , ..... .. •••.•••..•..• 
:l : 8008 . • . •.•...••. . ..••.....••.••. . .. • •• 
f :2009 •..•.... . •........•• . •.••.. . ...... 
i :4008 . . . . • ••..••.. • •...••...• ... ..••.. 
1:000$ ........•..••..•...••..•••...••..•• 

800S . . •. ... ...•.• • ... . .. . ...••...••... 

2:4008 ...•...••.•....•....•............• 

1:8008 ...............•.....•..•........• 

JJxros,. objectos do expediente, instrumentos, 
apparelhos e rnateriaes, bio!eiro, assigna-
turas de telephones, asseio e eventuaes ... . ..... .. .......................... . 

Directcria de Defesa Sanitaria Ma.ritima e Fluvi:ü 

i Director .. ... . ....... . . . 
i Se~retario ... ... ....... . 
i 2° Official .............. . 
i Ajudante do almoxarife .. 
2 Escripturarios , a ....... . 
2 Dactylog rapho5, a . ..... . 
i Contínuo, a ......•..... 
2 Serventes (salario annual, 

Ord. 
1.3: 200$ 
6: 400$ 
4:800$ 
3:600$ 
2: 400S 
2:240$ 
1.:6008 

a , .. . .............. . ... . ..... . . 

Grat. 
6:6008 . ... ...... . ... .. ... . .... .. ... . ... . 
3:2008 .... . ............................ . 
2: 1-008 . . ... ... ... . . . .. .... ............. . 
i :8008 ..... .. ... .. ..... .. ....... . ...... . 
i: 2008 . ... .. . . .... . ... .. . .... .. ....... . . 
j :f20S ... ....... ' .. ' . .• •.. .. . . .. .•...... 

8008 ... . ... . ...... ..... . · .....• . ....... 

1:8008 . . . .. .. ... . . ' . ....... . ... ....... . . 

Inspectcria de Prophy!Bxia. Maritim!t 

i Inspector ..............• 10: 8008 
6 Ajudantes medicos, a.. .. 6:400$ 
i Administrador do matet·ial 

fluctuantc .. . . . . . . . . . . . 4:8008 
i Ajudan tedoAdministrador 3:2008 
2 Escripturarios , a ......•. , 2:4,008 
2 Gua.rd::~.s sanitarios ma.ri-

timos, a.............. 2:000$ 
:l Continuo.. ...... ... .... 1. :600$ 
i Servente (salario annual). 
8 Mestres~ a ..•.......•.•. 
2 Contra-m estres, a ....•.. 
6 Machinistas . a .••.•••. , , 

2:8808 
2:000$ 
2:8808 

;i:400S .. . ..........•.. . .. . .............• 
3:200$ ......... . . . .... .. ... ... .... . . . .. . 

2: 400$ . . - ..... ....... . . . ........ . .... - .. 
1:6008 . . .. . .... ... .. ......... ..........• 
1:200$ . ...... ..•..................... . .• 

1: 000$ .. . . . . ........... . ...... . ..•.•. . •• 
800$ •... .... . .. .......•... . .. . ...•.... . 

i: 8008 . .. ..•. . .....•... . . . ....... .... ... 
1: 4408 . . . . . . . .. .. .... ......• ' . ..... . . . . . 
1:0008 . . ......... . •.•...••..••. .. ' •...•. 
1: 44,0$ .. .. .•••..• ' • ... ••..••.•...•.••... 

Anna cs ela Gamara - :V oi. XVI ___, Pag . 730 ~ i O . 

13:2008000 
f2:000SOOO 
48:000$000 

4:3208000 
5:4008000 
7:2008000 
4:200SOOO 
3:000$000 
2:400$000 

9-:6008000 

9:000$000 

fO :OOOSOOO 

!1:0008000 

3G:OOOSOOO 
t:soosooo 

50:0008000 

f02: 8008000 ............. . 

118 :3208000 ••·•·•••••· . • • H8:320SOOO 

19:800$0001 
9:6008.000 
7:200$0001 
5:4008000 
7:200$000 
6:7208000 
2:400$000 

3 :600~000 

61 :9208000 

16:200$000 
57:600$000 

7:200$0001 
4:800$000 
7:200$000 

6:000$0001 
2:400$000 

. i :8008000 
34:500$000 
6:000$000 

25:920$000 

40 :000$000 . ........... .. 

m:soosooo 

iO:OOOSOOO 



2 2' ' Machinistas, a . . . . ... . 2;400$ 1:2008 Lei n. 3.987, de 2 de ja.n. e decret 
ns. 14.354, de 15 de set. e !4.41 

•JS 
o, 

de :1.3 d. out. de !920 ....... . .. . . 
'· :18 Foguistas, a . ......... .. 1 ; 920$ 

2:4005 
960$ ........••.......... . .•.. .. . .. . . 

:1.:200$ .. . .... .. . .. .... . .. .. . .. .. .....• 
.. 

3 Motoristas a . ......... .. .. 
:l Chefe de turma de desin-

fecção . ....... .. ...... . 2:800$ 

2:ooos 

1:600S 
2:800S 

:1.:4008 •••.•.••..... ...... ..• ; • . .....• 

i :000$ ... ...• ... .. ..• . • .• .• .. ...•.. .•.. 

.. 
.i, Desinfectadores do pri-

meira classe, a . .. ... .. . .. 
4 DesinJ'ccta.dores de segun

da classe • . .. . .. ... .... 800$ .•... . . .... .. : . . .....• ; .. .. .. ..• 
i :440S .........................••...•. 

.. 
i Machinista sanita rio .. ... . . . 
4 Serventes (sa.lario a.n-

nual•, a. ........... •. .. 1:8003 ··· ···· ··· .. ... .... ..... ..... .. . .. 

i Mecanico a 12S diarios ......... .. ....... .. 
37 l\Iarinhciros a 2:400S a.nn uaes .•.......•• .. 
8 Mo<;os a -1: 500S a.n nuaes .... . ........•..•.. 

Inspectorit-. d.e S9.Úde do Porto do Rio d.e Janeiro 

.. .... .. ...... .... . .. . .. . .... . .. . 
o • • o o •• ~- • ••• ~ •• • ••••• • o •• o . o •• • • 

. .. . ... . . .. . . . . ..... ... . ··· ·· ... . 

:l Inspector geral. . . .. .•.• 
7 Inspectore8 de saúde do 

10: 8005 

9:6005 
2:400$ 
1:600S 
4:400S 

5:4008 .... . ... . . . . ..... . . . .... .. .....•. 

porto, a ...•. . .•.•.. .. . 
2 Escripturarics, a . .•..•.• 
6 Auxiliares acacleroicos, a. 
2 Interpretes, a ......... . . 
6 Guardas sanitar ios mari -

. timos, a .. . ........ .. .. 
·i Continuo ... .. .. . ...... . 
2 Senentes (salario a.nnual) , 

a .. .... . .. . ... ... ... .. . 

MATERI AL 

2:ooos 
1:600S 

4:800$ ... ... .... .... .... .. .. ........ . . . 
i: 2008 ............. • . ........ ... . . •... . 

8008 . . .•.. . . ... .•.. • . . . . .. .......... . 
2:2008 ......... . .... . .. . .. · .. ......... . 

1:0003 . ....... .•.. . . .. ...... . : . ....... . . 
soos . . .......... . ... .... .... .. .. ..... . 

i :8008 .. . • • • • • • ••••••••••• • •••• • •• o • •• 

Aluguel rl e ca~a . ..... .......• . . . ... .• .... . , .. o o o o I o o o • o o ~ o o o " o o o o o o o o o o o o o o o o o 

Installac;ües, moveis e objectos de expediente . ..•. .... . .....•.. .. .. . . ... •• . •. .••. 
Despezas de pt·ompto pagamento e eventuaes ...... .. .•..... . ........ ... ... . .. . .. 
AcqUJsi~:~es ele material fluctuanto para as inspe· 

c tonas dos portos .... . . .. . . .... .. .. ..... . 
Combust ivel , obras e concertos, custeio e con -

servaç~o ... . ...•. .. . .... . .••• ..•. ... ..•• 
De~infcctan te~ c utensilios para desinfecções ... . 

Inspectorie.; de Saúd.e dos Portos dos Estados 

1° CLASSE 

. 

6 liJspcctorc.s de saúde, a .. 
13 Ajudantf:s , a . .. . ..... . . 
6 SecL·etar ios, a .. . . .. .. .. . 

6:4008 
4:8001) 
2:8008 

. 3:2008 ......... .. ..... . .... . .. . ..... . •• 
2:4oos ...... ..... ... . ..... •. .. •. . .. ... . 
1 :4oos ... .. ..... . . ...... ..... ......•. . .• 

6 Escripturarios-archivistas, 
a .,. ..... ........ ..... . 

18 Guardas sanitarios, a ...• 
2:0008 
1 :2001) 

1 :0008 ............... : ....... . . . ...•.. •. 
6001) . ..... ....•.. • ........ • ·: .. ... .. . • 

14 Mestr_b_ de lancha a !l$000 diarios ........ . . 
14 Ma.ch_umtas de lancha a 9$000 diaL'ios ..... . 

8 Fogt! Istas de lancha a 6SOOO dia.rios ...• . , •• 
!i6 Ma m1heiros de lancha a. 68000 
i4 Desinf'ecta.dores a 6SOOO diar ios·.::::::: · ::: : 

ooo o o o o o o o o, .. , o o o ooo • ,••• 1• ooo: o o o o 

An n;ll's da Gamara- Yol. XVI- Pag . 730 _ H 

7 2008000 
51 8408000 
10 8008000 

4:200$000 

:l2:0008000 

9:600$000 
4:320$000 -

-
7:2008000 

276:840$000 

4:3808000 
88:8008000 
12 :000~000 

:105:1808000 

i6:200$00[> 

100:8008000 
7:2008000 

14:4008000 
13 :200$000 

18:000$000 
2:4008000 

3:600$000 

:175:800$000 ........... .. . 6:1.9:740$000 

... ... ...... . ' 15:100$000 

....... ... .. .. 20: 000$000 

.............. 3:000$000 

. ~ .. ·- ... ..... 200:000$000 

. .. ..... .... .. 400:0008000 

.. .. .. .. . .. ... 40:000$000 

678:100$000 • . . ........... ! 678:100$000 

57:600$000 
93:6008000 
25:200$000 

18:000$000 
32:400$000 

226:800$000 

45 .9908000 
45 :9908000 
17:520$000 

122:640#000 
30 :660$000 

~ 262.800$000 • ' ........... . 489: ~oosooo. . 



2• CLASSE 

7 Inspec tores de saúde, a.. 5: 200S 2:600$ Lei n. 3 .187, de 2 de janeiro, e decs 
ns. 14.3õ4 de 15 de setembro 
14.410 de 13 de outubro de 1920. 

e 

7 Ajudantes, a........... 3;600$ .f :800$ ...................... , ......... . 
7 Escripturarios-archivistas, 

a..................... ~:000$ i :000$ ................................ . 
2i Guardas sanitarios...... i :200;) 600$ .•••••.••..•.•••••••.•.• , •• , •..•. 

7 Mestres de lanchas a 9;)000 dial'ias ........ . 
7 Machinistas de lanchas a 9$000 diarios ...•.. 
3 Foguistas de lanchas a 6SOOD cliarios ... , ... . 

• e •. • * • o' •' ' o. • o o I' I I 'I • I • I I I ' • o ' 

24 Marinheiros dJ lancha a 4$000 diarios ..... . 

3' CLASSE 

!i Inspectores de saude, a.. 4: OOOS 
!i Ajudantes, a............ 3:200$ 
!i Escripturarios· archivistas, 

2:0008 •...•••....••••••••....••••.•.••. 
1:600$ .•....•••.•.•...•••.•.••.•••••.•. 

a •.•....... ,·.......... 2:000$ 
10 Guardas sanitarios, a... 1:200$ 

1: ooos .••..•••••..•..••...•••••••.•••.• 
600$ •......••.•.•.•••.••••••.•..•..•• 

~j Mestres do lanchas a 9SOOO dia.rios ...•.•••. 
!i 1\Iachinistas de lanchas a 9$000 diarios ..... . 
2 Foguistas de lanchas a 6$000 dia rios ....... . 

20 Marinheiros de lanchas a 3$000 diarios ..... . 

Delegacias ae Sade Maritimas 

3 DJlegaJos ele sa ude, a... 3:200$ i: 600;) ....... , ........................ . 
3 Guardas sanitarios, a... 1:200$ 6008 .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. .. .. .. . • ... . 

. ;:I Macllinis' as de l:mchas a 9$000 dia rios ..... . 
4 Patrõe5 de lanchas a 6S,JOO diarios •......... 
6 Marinheiros de l:lnchas a 3$500 diarios •....• 

MATERIAL 

Expediente, asseio, desinfectantcs, custeio e con
servação dos transportes maritimos e dos 
hospitaes ele isolamento nos Estados e despc
zas cventuaes das inspectorias de 1", 2• o 3• 
classes e delegacias de saúde marítimas •... 

Aluguel de casas para as inspectoe.as ....•..... 

Hospital Pe.v.le. Canaido 

Ord. Grat. 

. 

. 

. 

. 

. . 

. 

1 Director............ 8:800$000 
1 Vice-Director.. . . . . . 7: 200$000 
i Pharmaceutico...... 4:000SOOO 
1 Ajudante de almoxa-

4:400$000 ...............•••.......•.•...•• 
3.600$000 ......•....•.........•..•...•••• 
2:000$000 ••.••••••••••••••.....••••••••••• 

.. 

rifado......... . . . . 3: 600$000 
1 3° official.... . . . . . . • 3:600$000 
2 Escripturarios... . . . . 2:4008000 
1 Interprete ••.......• 3:200$000 
i Machimsta....... . . . 2:880$000 
1 Porteiro......... . . . 2:000$000 

f: 800$000 •....•••.•.•.•.••...•••••••••... 
1:800$000 .••.•••.....••.•••...••••••..... 
1. : 2008000 o I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

1:600$000 .•.•••••••••••••••.•••.•.••.•••. 
1:440$000 ...••••......••.••••..••••.••..• 
1:000$000 .••.•.....••..•.••.••••••••.•••. 

Amwrs ela Camaí'a- Yol. XVI- Pag. 730 __, 12 

. 
.. .. .. .. .. .. 

tH:600SOOO 
37:800$000 

21:000$000 
37:800$000 

' 
151:200$000 

22:995$000 
22:995$000 
6:570$000 

35:040$000 

87:600$000 ········ ...... 238;8005000 

30:000$000 
24:000$000 

15:000$000 
18:000$000 

87:000$000 

16:42õ$000 
16:425$000 
4:3808000 

21:900$000 
- -

õ9:130SOOO I I I >ttll I 111 >I 146: :1.30$000 

14:400$000 
5:400SOOO 

-·-

19:800$000 

9:855$000 
6:5708000 
7;665$000 

24:090$000 .............. 43:890$000 

·········o .... 250:000$000 
. ............. 36:000$000 

286:000$000 2SG:000$000 

13:200$000 
10:800SOOO 
6:000$000 

5:400$000 
5:400$000 
7:2008000 
1~:800$000 
4:2208000 
3:000$000 

6'):120$030 
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... 
' 

J Auxilior de }lharmacia a ..• , ...• 

:~( . J Pra.ticante à~ phal'wacia a, ..•. 
2 In tornos a ................... .. r- 1 EnfeJ'JOCÜ'O~mÓI' a ...•....••..• 

r 1 ~~~~:~~~\~~5(~e1~~c~~:oaa·:::.:: 
~- .. - 3 Kníermoit·as a. .•....•. ·~ ••••.•• 
;: .. : 1 Pcch·ciro ........ , ....... , ... ,, 
·:~:. i Cozinho[ro a ....... ..... , .. , .. . 

1 Ajudante do cozinlloit'O a ...... . 
. . 1 Auxllia.r de oosinha a •...•••..• 

~
. ·• i Gua,·da a .................... . 

~·, ~ Carpintoil•o a . ................ . 
3 La\'adeiras a ........... o.r ••••• 

if ·· :L ~·oguista u .. , •.....•......• .•• 

~--P(\7~ft[h'\QÍSS·~h'n.,.mh~rd::::::::; 
~:-\ ~ &~f~r~~t!d~~e~ ::::::::::::::: 
· 1 EnformciJ·o a .................• 

i Ouard!l do almoXarifado a.,,.,, 
1 Cosinheiro a . .....•......••.... 
i Padeh·o a .................... . 

~ . 2~ ~~~~~~\~~ ;;::::::.:: : : : : : : : : : :: 

r~ 

·1508000 Lei n. 3.987, de 2 dej•noirGs DBoJ•s • 
ns. 11>,354, do J 5 de Mtsmbro o 
1+.4!0, d~ ta do out. <le 1~20..... 1:8005800 

l20SOOO .. .. .. .. .. • • • • • • • . .. . .. ........... ! :4óDSDOO 
!2U~OUO • • • • .. .. • • .. .. • .. • .. .. .. . .. .. .. . . • 2:880SOOO 
2009000 • • • . .. .. • .. . .. . • • • • . . . . • . . • . . . • . . . 2: >008000 
IMOSOOO . ................ ... .. .. . .. . .. .. .. 2:1605000 
)508000 ...... ,. ........ , .. .. .. .. • .. .. .. .. 7:2U0300U 
1508000 .. ..... ..... . ...... ......... ... . .. U:400SOOO 
1 ~osooo . .. • .. . .. . .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. . 1: soo~ooo 

~~~~:(:::: :::::::::: ::::::::::::::::::: : :~~~~gg~ 
11 OSOOO . .. .. .. .. • .. • .. .. .. . • .. • . • .. .. .. . . I: 3208000 
~OOSUIIO , .. .. .. .. • .. .. .. . .. . .. • . • .. .. .. .. • 2: WOSOOO 
i50SOOO ....... .. . ., .. • .. . .. . .. . .. • .. .. .. . I : BOOSOOO 
1009000 .............. . ....... . .. . .. . "'·. 3:6008000 
!508000 . • . . . .. .. • .. • .. . . .. .. • .. • .. .. .. .. • I : BOOSOOO 

HUMDDU : : : : :: :: ::: : :::: ::: :: :: :: :: : : ::: :: ~i tiOB~Oil3 
250~000 .. .. .. . . • .. . .. . • . • .. . .. • . . .. • . • • • . 3:0005000 
f25SOOO , • . • • • . • • . . . . • • . • • . • . • • • • • • • . • • • 5 ;.tODSOOO 
n~$0011 ........ , ..... , .. . ........ , , . . .. .. 2 :70DSOOO 
~2~$000 . . . . . .. .. .. .. .. • .. • .. .. .. .. .. • .. • . 2:1008000 
225~000 .. . .. • . . .. . . . . .. . .. . . • . . . • .. • .. .. . 2: 7008000 
2255000 . . . . .. . • . • . . . • . • .. . .. . .. .. .. . . • . . . 2:7008000 
!803000 .. . . .. .. . • . . . • . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 2: lôOSOOO 
120$000 ............... ., , .. , , ... , , , , , , , , , 2B:B00jOOO 

1----1 
~6:7eOSJOO ...... ;; .. , ... 

Amlill?~ da Camara- Y nl. XVT -- Pr.g , /.'lO~ Lq; 

8(\:2805000 



MATERIAL 

Medicamentos e die tas ....................... · 
·Objecto . de expediente, illuminação c despezas 

eventuaes ............ . , .......•.....•... 

Directoria. de Saneamento a Frophyla.xia. Rura.l 

i Dil'ector . . . . . . . . . . . . . . . 13:200$ 
i Secretal'io.. .... .. .. .. . . 6:4008 
1 2° Oificial. . . . . . . . . • . . 4: 800S 
2 3°' Officiacs, a. . . . . . . . . . 3: 600$ 
3 Escriptm·ario3, a........ 2:400$ 
i Ajuda.nte almoxal'ife.... 3:6008 
2 Dactylographos, a.. . . . . 2:240$ 
1 Porteiro . . . . . . . . . . . . . . . 2:0008 
i Continuo, <"L............ 1:600$ 
3 Serventes (salario an-

nual) ......................... . 

MATERIAL 

6:600$ 
3:2008 .. . 
2:4,005 .. . 
:1:800$ .•. 
1 :2oos .. . 
i :8008 .. . 
i: :120$ .• 
i :OOOS . .. 

8008 .•. 

i :8008 ... 

Material de expediente, jornaes. assignaturas de 
apparelhos telephonicos, concertos, moveis, 
utensílios e eventuaes para o sel'viço geral. 

· Aluguel de casa ....•.•........•...•......•••• 
Impressos de propaganda , (i lms, appuelhos de 

projecção , eh".;.1,s para os mesmos . e acces--

!..Desp~%i~~;·~ i;,.: ~l; !~·~";:,:+~;~;JC ..• 0:::.:::::::::: :: · 
Para continu ·<:<·:' :j ~,;; .-,;;i:'viços de saneamento e 

prophyla~;ic;, - :u:-~ l _!:;:~: •~.e se refa!'e o art. 3° 
do clecr. n, ;, ,_,:3,-:: '.'"de 2 de janeiro ue 1920, 
emqnanto na.u L.;puzel' de !'ecut·sos suffi
cientes o fundo especial de que tt•atam as 
lettras A, B, C, D, e E uo art. 12 do citado 
decreto e despezas do art. 1.104 do decreto 
14.354, de Hí de setembro ele 1920 ....... . 

Subvenções : 

Ao Hospital de N. S. das Dôre!:\, Sanatorio ele 
Tuberculosos de Casca.dttra, para occorrer 
á metade do cu:>teio annual como forem 
apuradas as contas bimest-ralmente ...• . ...•.• 

Para continuação dos serviços de postos anti
ophiuicos em Goyaz, Matto-Grosso e Para· 
hyba, contactados com o Instituto Vital 
Brasil, e installação e custeio de um posto 
no Maranhão ..•.... , .•... ,., .....•.•.••••.• 

Auxilio i Liga Contra a Tuberculose no Rio de 
Janeiro ••. , ..... . , ........................ . 

--------------- ·- · 

......... ................ 

········ . ............ 

........ 19:800SOOO 

..... ... 9:600$000 

. ... ... . 7:200$000 

. ... .... 10:8008000 

........ !0:8008000 

. ... . . . .. 5:400$000 
• . • •• • o. 6:720$000 
. . ..... 3:000$000 
. .. ..... 2:400$000 

........ 5:400$000 

8i:i20SOOO 

. . . . . . . . ........... ........ . .......... 
• o .. ..... ........... 
. . . . . . . . ........... 

• o •••••• ··········· 

. . . . . . . .. . .......... 

. . . . . . . . . ......... · .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

:\JJII ~'''-" da Camura- Vol. XVI- Pag . 730 __, U-

... .. 
! I 

10 :000$000 --. 

1ospoo:ooo 

20:000$000 .............. 20:0008000 

< 

' 

~ 

........... st:i20SOOO 
• ~ < '· •• • -. 

30:0008000 
12:000$000 

20: 0008000 
li:l/()()1)000 

500:000$000 

568:0008000 .....••..•.... 5 68:0008000 

165 : ooosooo 

rifo 

53:0008000 

20:0008000 . .....•••..... 238: OOOJOOO 
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SESSÃQ EM -31· DE DE:~<.EMBRO DE 1920 

~ugmentada. de 5 :600$ 
: pela creaeão de uma 
· Delegacia de Saud6 

em C'amocim. 
Augmentada. de 16:000$. 

, 110r ~er·em as se
guintes as inspecto
rias de saude de 
portos de 1 a clas~e: 
Manáos, Belém, J<'or
taleza, Recife, São 
Salvador, Santos e 
Rio Grande do Sul. 

:A.ugmentada de 54 :000$, 
pal'a fornecimento de 
fardamento ·a 900 
'Serventes, a 60$, cada 
um. 

Déstacada da verba 
« Eventuaes », a im
portancia precisa pa'ra 
o •custeio de tele- ·'.1 
phone do ~ub-dire-
·ctor do Hospital de 
S. Sebastião........ 3,.147:531$787 15; :190:526,950 

22. Secretaria do Consel-ho 
· Superior do'Ensino. 

23. Subvenção á Institutos 
· de Ensino: 

Augmentada de 50:000$, 
para a installação da 
clinica de oto-rhino
laryngologia •...•.. 

24. Escola Nacional de 
Bellas Artes ...... . 

25. Instituto Nacional de 
Musica: 

Diminui da de 6 ; 000$, 
por ter sido reduzido 
a 41 o numero de 
professores, pela sup
pressão de unia c-a
deira de ensino de 

-·~~ .... ·: ............ . 

29:736$000 

harpa .• ............ _'! .•~... .... •.• . ..... ...;-.... ~:ü ......... t .. •;•· 

75:778$000 

5.1914:8701$250 

374:718$069 

.-·: 

.· .. ·> 
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26., Instituto B e n j a m in 
Constant: 

í\:ugmenta.'da de 3 :000$; 
para aequisiclo de 
um h(tl'montum. 

Augmentada de 40:000$, 
para acquisicão · ..,de 
m~hinismos, aooes
sorios e montagem 
de uma la v andaria • . 

Augmentada- de 1 :500$, 
para mais uni contra

. mestre, 'á 1:000$ de 
ordenado e 500$ de 
gratificação. 

~~entada de 2:520$, 
para mais sete aspi
rantes · ao magisterio 
com a gratificação de 
360$. annu=aes ... . .. . 

27. Instituto Nacional de 
Surdos-Mudos ..••.• 

28. Bibliotheca Nacional .. 
29. 
(30, 

Soccorros U'Ublicos . • .. 
Obras - I n c 1 u s i v e 
· 30 :000$ para as obras 

externas da Facul
dade de Direito do 
Recife, e 30·:000$ 
para o edifício do 
.ruizo Federal da' 
Bahia ............. . 

31. Servico --eleitoral. •••.. 

32. Corpo de Bombeiros : 
Augmentada de 

39.:760$571, pela in
clusão dos seguintes 
reformados : major 
Adelino Corrêa da 
Costa (decreto de i2 
de novembro de :1.9.20), 
8:208$; major Carlos 

· José Ferreira ;(de
ereto de 24 de no-

.... ·. ·• .. ~ ........ .. 

.. ........ ·-· ... . 

.. .. ·-· .. . .. .... · .. . 

550:831.$076 

174 :216$H8 
550:524$618 

50:000$000 

357:800$000 
250:000$000 
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.SESSÃO EM. 31 DE. DEZJWBP.O D& i92() '733 

vembro de i 9.20). 
_ 8 :5t2$; major R.o

doLpho Teixeira Bas
tos {decreto de 28 de 
outubro de :1920), 
8:91671$996; 2° tenente 
Ludovico Corrêa do 
Na:sci.mento (deereto 
de 1.2 de m'a.io de 
1920). 3:380$995; 2° 
tenente João Baptista 

. Pessôa (decreto de23 
de junho de i920). 
3:076$685; 2" te
nente .Frederico Cy
I'illo do Garmo (de
creto de 25 de junho 
de 1 920), 3 :380$995; 
cabo ...-José de Mello 

- Juníor (decreto de 
8 de setembro de 
1920), 511$; cabo Na
poleão Jqsé · Napo-. 
leão Rodrigues (de
creto de 23 de se
tembro . de i920), 
730$; 'Cabo José Fal
cão (decr~J,o de 28 
de ju~'ho de · :1920), 
7-66$500; cabo Luiz. 
Gonzaga Rodrigues 
C decreto de 4 de 
agosto de i920), 730$; 
sold~do José Fer
reira de Souza (de
creto de :16 de "junho 
de 1920), 401$500; 
soldado Alfredo Luiz 
da Rocha (decreto de 
2 de junho de 1.920), 
365$; soldado Gor
genio d'e Aquino Mat
tos o (decreto de H 
de novembro de 
Hl20), 730$000 .. 

A ugmen ta: da d·e 25$84.9, 
para melhoria dos 2°" 
Lenentes reformados 
José Alves N o.gueira, 

Ouro Papel 
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Candido Feliciano da. 
Costa. e Affonso Hen
rique de Araujo Sa
ragoc.a, eujos soldos 
annuae:s devem ser 
respectivamente dll 

. 3 :397$578, 3 :2H$5i8 - · 
c 3 :2H$57S. 

Augmenta·da na labclla. 
do pessoal as se
guintes quantias: 
9008996, para. soldo. 
õ00$004, para grati
'ficação ao dentista 
cujo posto p'assa a 
ser de lo tenente. 

Augment.ada de 80:000$, 
para a construcção 
de um~ estação elli 
Campinbo. 

Diminuida de 2 :6ri1:!$, 
pela e:rolusão dos se
guintes reformados 
fallecidos; 
:za sargento .Joaquim 
Barbosa dos Santos 
Furtado, 839$500; 
cabo Desiderio Car
neiro da Cunha.., 
766$500; .s o Ida do 
Americo Durva:l de 
Fa.rias, 700$; soldado 
Bernardino R. eis, 
3ó6$000. 

Destacada da quantia 
destinada a paga
mento de alimentação 
das tira:ça·s a impor
tancia que fõr ne
cessa.ria. para o for
necimento de duas 
etapas aos sargentos 

·do Corpo ....•...... 
33 . Administração, Justiça. 

e outras des·pezas· no 
Terrítorío do Acre: 

Au.gmentada de 30:000$ 
e substituida: a ta
bella p_ela seguinte: 

Om·o Papel 

3.i00:6i9$000 
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1 go;~oog;dec~~ti~~~~':?,ooo à e oràen~do ~ ee:;i~ d; ;~2~~'- _ ~;. ~- ~~- ~~~ 
1 secretarjo geral com t.O:oGOS da: ordenado e r . 

!0:009~ d.e ~rat.l~l.o • • ••• • •• ••. ;, •••••• Idem ••.• <., ..... ....... , ...... . 
1 of'le(e de Policb. çoru: 9:000J- de ordenado e 
· !8: 000$ de gra\ltlcaça'l •. • ••••... .•.• ••••• ldetn . •. .•.•.••.• : •••. ••. . •• , ••• 
l intendentes eom • '"-tificaçi\o &i:!:OOOSOOQ. Idem .••.••••••• ••.••• •••. ...•. 
r~tlclm.:tot.os para. o.s f'tlnccioo arioo oonstaotes 

\-

óS:OOOSOOO 

30:000~ 

dos quadros da Secretaria. Geral e da Sccro
t~riJ. do Polida que rorcm orgaoizados pelo 
govcnad~r, n a. Cúr1Jl3 ~ an. , dO re. 
;ul4m01tto, e gcatitiea:ções. u la.dos e di3... 
rias ~(I demabl pessoal. .. . ... . . . ..... Jde.m .. _. .. .. ....... ...• ... . . ••. .•.. . •.• . ••• .•• 

~TERL\L 

ijll~:o~!,:st~ ~~- -~~~::~~ . ~~~-~~~~~~-~-:~ ldew-.. .... ...................... 
1 

• • • • • •••••• OI 

!nl~:=r.~~~:C:~. -~~- ~~~- ~.~.~ lóeru •.. ..•• •. . : •. •• •• ••••.. .. • .• . o •o ••• • o •. •. 
!r:m~portes;. expedteate, uténsJ.li011, zuove.b, alu 

guels d&S repartl~e:> a 0800ht.s, mediea
meo.tos. dlligenclu paliei ~t$, :w.~io, rerrra
mentas, .aeccssorio1, sementes, m&teria.l 

:ret~~~:.n::.o~~~a ~;:-:~:~~~: -
bertun. e cons:EK'Taçlo de varadouros, con- • 
~trucçao rie -pGnte.s, Ob1'3.s a serviços publ\· 
1>1100! e eveutuaes •••.• o ......... . , •• - . : ••• ldern .• • •• ••..•••• 

FORç.l POLICIAL . 

700:QOQSOOO 

~ :UOOSOOO 

:~ :000$000 

Otgaoiuç.:t.o e custeio 4i Por.;.a PoUCllal •••• •• • • ldom . ......... . . -. ............ .. o ............. .. . . , .. , , • 

TlllllUNAL DE Al'PllL!.A(:Ã.O 
P[$Q,u, 

tfte.mb3J'!'1do1'U a. tO: OOOS 
!O.OOOj do ~dftcação. de· ordenado o ileer'l!tll6 oa. 6. 90!, do/ 25 dl 

IDlCÇO de i 908, 9.8Jf , Q 23 
de outubro de i 'Ji2 e 1~1 o a 
mero 2 738, de 4. de j:tUCIN de 

-i9i3 e n. U .383. de J de ou-
tubro de {929 .... .... ..... .. 

presidente do l 't 1bunal, gr-atiftc~io .. ... .... lde:n . . . .... ...... . . ....... .. 
procurador geral a 8:0005 de ol'dcnado <l 

i &:OOOS de gr-a.116c:~çiio •• •••• •. o . ...... ... Idenl .......... . . .. , • o •••••••• 

gecreurto c:orn 6:000$ de ordeua.do e :12..000~ 
de gntdi<::açloa . ••••. • •. o.o,, • • •••• • .•• • ld.eru ••••~ • •o ••• ~ ... ... ...... o• 

,;.\nnaee rla (;.LnHl L-d - Vol. x vr - P a go 1M - 1 

OO:OOOSOOO 
t:iOO~ 

2i:OOOSOOO 

IS:ODOSOOO 

ouro 

700:000SOO'l I 

100: 000$1>00 

7!8:839$000 



camara dos Deputados- Impresso em 29/06/2015 11:22- Pégina 268 de 274 

.\. " 

1 o!llciol oom 2:~00$ de orde nado e i:800$ de Dscre!Oi os. 6.001, de 26 de li 
graWlca.ç.&.o. Dlarço de t 90S, 933, de 23 

de outubro de t91!l o lei DD· 
moro 2. i38, de • d<\ ja.netro 
del9 13,ed~n. l.SSJ, 

2 ama.~luen~ com ! ;SOOS d o orden&d.oe 3~200S de t. de outobto'tle tw;o . . : . .. 7:!00SQ00l 
de gruifi.ação . ......... ., .......... : .. .. Idem ... . ....... . , ... ,......... 9: 600$::1001 

1 cscti t·ao co1n 2:000$ de ordenado e ~:0005 de · 

! .~~~~~eç~~i;ç~·;··;,-0o.i$'d'd'~,:.j~~;d~~~ Idem ................. ......... 6 :0005000 ·· 

2:0005 degratifiea-;ã.o •... •..••.. ~ .....•.. !d(!Dl,, ••• ..•.• , .. . ............. _ _ ~~~~~······· · ········ 
Jo>fliSO,\L tJ! to3POll'lnrT,'I'D:I.D.B 

~ 1~~~~~~~â~~e~'',~\ô': oooC :·.:: '.'.:::::::: r:(~~t~ ~i32, i:~~edj:::i~c,"à~ ao:ooosooo 
1~!7.... ..... .. ... .. .. .. . • .. . &0:0005000 

163: 2005000 

.l pr ocurador geral com 1~:000$ .......... - .•• • !dem .. ... _ ........ ., .. . . .. ., • 12 :OOOSOOO 

l ~~f!i~~~~6~s0~~~::::::::::::::::::::: :~~~::::::.:: :: ::::::::::::::: ~n~~~gg . 1 
1 escriv~ocom 3 : ~lOS .. ..................... !dem... ... .. ....... .. ... . .... . 3:000SO OO I 
2 offiela.e!- de ju:i~Jr,.a. a ! : S!J~S . .. . .... .. .... . .. lde~ e lei n. 3.6i&, du 7 de ja~ · . 1 

t jui< munlepal de Xopury (atH> de • ·aio) . .. . Lel~o-3_.~~-i~ -~~- ~-~9-i~."-~i':'.~~ _ __::~~ ...... ....... .. . UO:S09$0
77 

ocu·o de 19U........ .. . .. ... 3:000SOOOI I 
K<rERaL . .I . . - ~ 

Aloguel da cas& onde runceiona o \l'ibuml, mo- · I . I I 
:::-.:~=-& ~::~!'::::.::..-~ .. . . . ... . . . .. . ·'·· .............. : ........ ··j·· ........... T ............. .I 

I juit::~~::: D:~::~::R::~aào e Owot~ os. ô.9~, de !ô oo !' j lll 

i 6:000S da gratificaç!io. março do ; 908, ? .831, ó<l 23 
de outubro de 1912 e lei ou-
llleJ"o 2. 738, de oi. qe ja.neiro I ' 
~ ~9d~·~~~~%·~~ ~2t~:~~: 1 2 juizes muo.icipacs a 5:()005 de orden~do e ' z.i :OOOSOOO 

, 9..!;=!,1:.~~-~~~~~~::::::::::::::::::: ~~~::: ::::::::::::::::::::::::: ~:;~~gggl . . I 
1 adjun to ds promotor & 4:000S d~ ord<nado e · · I 

S:OOOSdegratifica<;ão .................. .. ldom .... ... .. .. ............ .. i2 :000SOOO ................ / 93:.600$000 
3 o!llcla'e• de justiç• a i: 200S de gratlfi<al.\0 .•• ldem ••••••••••• • • . •••• • ••• ••• --~~~ t 

AlDguel d~ easa.s ~n::T:~:i.On:un os jni~os;, mo· ,..,. . 
1 

, • 1/ 

vGis, obje!>tos de expc..Jieote, publbt.ç1)çs. 
asseioe.t despe~ millda.~ -e ev-entoa{l!i ..•... o i~ · . .•••••••. •• •••• ..•• •• •• •••.•••••.. ••• • ' •• ' •••••••• •••••.• ~ ••..•. • •. ••••••• .. 
Annaes da Camara - VoJ. 1-·vr - Pa5. i 36: - 2 

i 2:000$000 

l2:00GSOOO 

·-· 
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COMAR~ DE CRIJZilJRo'oo 5UL 

PESSOAL 

~ juí~ de direito com S:OOOS de ordenado o D~cretoo m:. 6.•mt, de 26 de 
J6:000S de gra1ifica.çi.o · março de i 90S, 9.83!, de 23 

de outubro de '{9{2 e lei 
n, 2.738-, de 4 de janeiro de 
19!3 e_decre~o n. i~.3S3, de 

. i de outubro de i920 ........ . 
j!lizes l:zmrridpaes a. 6:00GS de ordenado e 

p~;;;~~~~ di':ifm~t.i?~~~~::::::::::::::::::: l~:.::::::::::::::::::::::::: 
1djr..;nto de promotor com i-:OOCtS de Ot'denado 

o S;OOOS de sratific4Ç[.o .................. Idem ........ . ............... . 

2ó:OOOSooo 

36; OGOSOOGI 
i 8:000SOOO 

12:0008000 
Olliei>.es do justiça a i:200S de gt'•tiGeaçlo ... Idem ....................... .. - 3:1)00$000 ............... . 

oumu.u. 

ligu~l de casas oude !uc.ccionam os juizos, 
moveis,; objectos dCJ expediente, publieações, 
asseio, despezns miud.a:~ e evantnaes ... ... . 

•• ~ •••• • o • •••••••••• ••••••• -.- o~ ••• • • ~- • ~ ...... o 

COMARCA DO mO BRANCO 

l'>!SSO.U. 

jn~ de direito com a:ooos de 
l&:ooos de gratifiea.ç:to 

ordenadO o Decretos ns. 6 .00{, de 26 àe 
morço da 19M, 9.83!, de ~3 de 
outubro de i912: e lei n. 2.738, 
de! de janeico de :19!3 o'* 
ereto n. U,383, da i de ou-

jui~ municipaes a 6!0005 de ordenado e 
tubro de !920 .............. , 

pr~~~~:J 1Je~L:a_t~~~~~~::: ~:~:~~~: ~:~::~: ~~S: :::::: ~~:: :-~: :::::::::,::: 
2>:ooosooo 

54:0008000 
l8:00~SOOO 

adjontos de promotor com o :OOOS de ordenado 
e8:000S de gratifiooção .................. Idem ................ ,......... 2>:000SOOO 

oiiioiaes de justiça a i :200S de g:ratifi<a'<"o.,. Idem •••. , .. :·: •...........••... _ __ 4:so_o_sooo_ ............... . 
j 

&3:600~GOG 

gllel de co.sas onde runccionam os juizos, 
moveis, objeetos de expedien1e, publicaç.Oe.s, 
il.sssio, despesas miudas e eventua.es ....... ....... ·: .. ~ .. , ..................................... , •..... , ....••.... , ••...• , . , , .. 

GOMA.RCA DE XAPURY' 
PESSOAL 

:~: d.,. direito com 8: 0008 de ordenado e Decretos ns. 5.901, de 26 .de 
!õ:OOOS do gratificaç~o mar<;o do i9Da, 9.831, de~ de 

outnbro de !9i2 a lei n. 2. 738, 
de~ do janeiro de f9!3 e de
oreto n, H.383, de i de on· 

'uizes municipaes • 6: OOOS de ordenado e. tubro de i 920. · · · · · ·' ' '· · · ~ ~ 
12:000$ do gratrficaçao •.• : ... , ... _ ....... ldew ............... ... ...... . 
Annae~ da Camara - Vol. XVI - Pa.g, 730- 3 

U:OOOSOOo 

36: ooosooo 

I· 
! 

' : .~. --~- .. 

u:ooosooo,· 

!2:0003000 



i p1·omotor com 6:0008 de ordenado e 12:000S 
de gratificação, ..... . •.................. Dec.retos ns. 6. 90:1., de 26 ele 

rle março de i 908 , 9. 831, de 
23 de outubro de t 9:1.2 e lei 
n. 2. 738, de 4 de janeiro de 
19!3 e decreto n. f4.383, dé 
i de outubro de f 920 ..••..•.. 

f ad~~~f~~~~0~:-~0-~~- ~-e. ~~~~~~~-o. ~ -~~~~-o_s_ -~~Idem . .. •. . ..... .. . ..... ... ... ·I 
l otficiaes ele justiça a 1 :200S de gratificação ..• Ide m ........... . ............. . 

1\IATERIAL 

Aluguel de casas onde funccionam os juizos, 
moveis, objectos de expedien te, pnblica</iíes, 
asseio, despezas mindas e eventu~es ...... • •..• . ..... .. . .. .... . •...... . .. . \ 

COMARCA DE TARAUAC.-\ 

PESSOAL 

i juiz de direito com S:OOOS de ordenarlo de 
16:000$ de g1·atificação ............ . .....• Decretos ns. 6.90!, de 26 de 

março de f908, 9.83!, da 23 
de outubro de i9i2 e lei nu
mero 2. 738, de 4 de janeiro 
de 1!l:l3 ••..•.•. .• .•• .. .....• 

2 juizes municípa cs a 6:000S de ordenado e 
12:000S de gratiflcaçào .... . .... . ......... Idem ....................... . .. . 

1 promotor, idem ........... . .... . .......... Idem ......................... . 
1 adjunto. de promotor com -~:OOOS de ordenado 

e 8:0005 de gratificação . .... . ... . ........ Idem ......... . ............. . . . 
3 officiaes de justiça a i :200S de gratificação .•. Idem ...... . .................. . 

&!ATERIAL 

Aluguel de casas onde funccion r.m os juizos, 
movCis, objectos de cxpcdicr•te, publica
ções, asseio, despezas miudas e cventuaes. 

MATERIAL GERAL 

Para diligencias judiciaes e transpor tes de tes
temúnhas , presos e escoltas requisitados 

i8 : 000SOOO 

12:000$000 
3:6005000 

........... , ..................... . 

f 
24: ooosoop ...•...........• 

36:000$006 
f8:000SOOO 

i2:000SOOO 
3: 600SOOO ...............• 

,•• ....... , ...... . 

Âj t1 d~~~d~ j~~~~~a !e~;,~;~;;,~o~~( t~~~~p~~t~ · d~~ · · · · · · . · · .. · . · · · . · . · · . · · · · · · · · · . · · · · · · · · · · · · · ., 
membros da nlagisk'atura.i. ...... : •.•....•...•.. . .•..••... . .... .. . . ....... ' ........... . 

!5 :O"!OSOOO 

18 :000SOOO 
Gratificação aos escrivães que s~rvem no Jury .• Decreto o. f2 .405, de 28 de fe-

93:600$000 

93:6'JOSOOO 

de , de Jaomro de !9!9 ............... · ...... . . 6:0008000 ... . .. .......... . 

Papel 

i2:000SOOO 

i2:000SOOO 

39:000SOOO l
' ver~iro ?e 1~ 17 e lei n. 3 . 674. ,' 

-------- -------- -------- -------
I 
I 

3. 022: 0488677 925:209$677 2.09~:839SOOO 

I 
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... 

34-' Instituto Oswaldo Cruz. 
Augmentada de i88:760S.para oiostitutoVaccinogenlco, areado pelo are Ú86, . 

do decreto n, {~.35*, de i5 de setembro de t920, do aecurdo com a se· 
guinte discrimin~çl1o: 

Instituto Vacciriogenico : 
P~oa.l . 

i chefe de ser"iço (ordenado aoos e gratift-' 

4 ~~~:~~~~~~~~d~~·~d~ 6oo8·~ g~~tifi~~ç~~ 3oôsàôo) 
1 auxiliar academico (ordenado t33$33~ e gratifi-

cação 66})666) .• .......... , ~ •• , •••••••••••••• ,. 
2 escripturarios (ordenado 2008 e gratificação 

t oosooo )i . • & • f f f f • I t f t .. t I t I f f f .• t .• • f I f f t t t f I f • 

t fiel de amoxarire (ordenado ·333fl33i- e gratifi-
caçlo t66S666) •••• • , ••.• . .•..•• . •• . •• , ••.••• 

2 !ferventes de i• classe {gratificação 2508000), ••• 
2 ierventes de 2' classe gratlftoacão 2008000) •.•• 
2 serventes de 3• classe gratiflcaçao isogooo) ..•. 
i carpinteiro (gratificaçA.o ) •••. ~ ~-•••• •.• ·~ •• •• , •• , 
4 fechadores de tubos (gratificaçii.o 80SI.l00) .. ,., •.• • 

1\fa~rial: 
Mate1•iaes diversos, productos ahimicos, ga~, ele .. 

ctricidade, etc t • t 6 • il t I t • I a I t • • I I • t I I .. I I I I ·a t • t 

Alimentaçllo, sustento de animaes, &luguel de vi
t.eltos, lndemnizações (a.nimaes mortos Oll lnuti
liza.dos em--serviço) e·e,·e~tua.es ........ • , •...•• 

Mensal Amma.l 

t:2008000 i~:400SOOO 
3:6008000 ~3:2008000 

2008000 2:t008000 

6008000 

5008000 
500800() 
4008000 
'3608000 
2608000 
3208000 

. 7:930$000 

7 :200~000 

6':0008001) 
6:0008000 
4- :8!}0300() 
~:a2onooo 
3:0008000 
3:B':OSOOO 

9M : í Gosõoo 

3:8008000 ~ã:600~000 

4:0008000 48:0008000 

7;8008000 93:6008000 

o 
~ 
@ 
Q o 
~ 

ffi' 
'§ 
Q 
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Augmeutada do 60:000~, no 1\laterlal, para o custeio do llospltal de doenças 
tt·opicaes. . · :, · 

Augmellta.da de !SO:ooos, para ~uxillo das necessarias ampllaÇ(Iesdas actua.es 
. installaçôes desse io:~tltuto e acqutsiç!lo de materJal preciso para seu func· 
cionamento. ' · 

Augoiüntada de 30.:0008 tl quota de custeio do Laboratorio de Vaccinas e. 
Sôros; de qt.a t.t•ata. o art. 7° ·da lei n. 3.4.11,, de 6 dajanelro de i918 ...... 

31. Servei1tuêlrios do culto cattiolieo .•..• .•••....• , .••...••. · •. ,., ••••• , .•..• , ~ •• 
35. Magistrados em disponibilidade •••.•..••• ·.··· .. . •..•.•••••• , , , •••.•.••••••• 
87. Substitui~es ........ ............. ·. •·· .- ........ ~ .......•..•.•....• ~. ~ •. ; .. 
88. Subvenções: . · · · · ·· · 

Augmcntada de ao: OOOS para auxilio dos trabalhos do Setlmo Congresso 
Brasileiro de G.eographlar, no .Estado da. Parahyba.. . 

Augmentad" do 3.0i3:000S para :\8 seguintes snbvençõ~: 
. No Distl'icto Fedc.wal: 

Intltnto Historlco e Geogra pilico Brasileiro .••.• : ••..•••••.. 
Dispensar lo S. Vicente do Paula1 dirigido pela. ~rmit Pa.ula •• 
Lycou da Artes e O motos do Rio de Janeil·o .••• · ••• ; .••• ; .•• 
Associa~Ao ·de Chronlstas Desportivos, n~ Capital Fador11J •••• 
Sociedade Proteotora da Instrucç!lo que mant~ri1 o Lyceu Po~ 

puln r (lo lnltat\mo. ••....••..• .. • . ••.. · ..••.•. .•. . ••.••••• 
Soclcdatlc do C.oncortos Sympbon,lcos, no Rio de· Janeiro .•••• 
Assisteucia t1S Croan~as Pobres do lnstit~to Alvaro AI vim ••• , 
Asylo Creche para pobt•oza, do l\imo.- Araujo Penna ••••••• • 

- Associaçlo Protectot•a. dos Cegos i 7 de Setembro, mantonedora 
da Escola ProOssional e Asylo para Cogos Açlultos •••••• , • , 

Patronato das Greanças Pobres da Fregnezia S. Jqao Baptista 
da LagOa . .. , ~ •• ~ ••••••.. , ••••....•.•.•• ~~ ~ , ••.••••••••• 

~ t:: . 

30!0008000 
!20:0008000 
M:ooosooo 

2:0001)000 

20:0008000 
líO:OOOSOOO 
40:0008000 
2:0008000 

20:0008000 
··lll 

20:0008000 . 

Ouro 

........... ., .. ' ....... . ......... '. 
t •-• I • t tI • t I 

Papel 

t.t0i:360SOOO 
.fi7:000I060 
so:ooosooo 
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Instituto de Prote~ão e Assistencia á Infancta, na Capital 
Federal. . . • . .. . . . ........•........... ·"· : ............... ~ 

.f! D ~pensa rio S. José .•• · .................................. . 

.1 Ambulatorio do Hospício S. Joll.o DapUsta, em. Botafogo.;.,, 
Ho~pital do N. S. das Dores de Cascadura, para conclusa.o 

';} das obras dn gynf'cologia .................. · ••.•••••••• ,,. 
:-' Socicrlado de Geogl'aphia •tO Rio de :a.noiro ••••••••.••••••••••• 
rr, Hospital olahnema.nniano, mantido pelo lusututo Hahnemanniano 
~ do ~lra!r-ti 1... • ..•••• -•••••••••• ~ •••.••••..•••••••••••.••.• 
· Academia Nacional de l\fedicina. • ••• , , ••• , ~. , , , . , , , , •••• , ·• , , • 

Associação Pró 1\la.t e . .. : .....•..•........•• , "" . "' ..•.. ,; .•.•.•.• 
Asylo S. Luiz ta Velh ce Desamparada •• ,.,,,,,., •• , •••••• , ••• 
Orpha.nHto Santn Antouio .••••••••••••••••••••••••.••• ~ •••• ,,. 
Fac.11•dade do Dlr~i o do R q de Jaueiro ...................... .. 
Soc1edada Brasllerra d"' Bellas A ti:Js. • •••••• , ••••••••••••••••• 
Sor. e 'adc Pl'opagadora das Relias Artes., •.• ,., ••• ,.,,,, •••••• 
Bibliothrcr~ PopnJ8.r •• ·, ••••••••••••••••••• _ •••••••• ·~, .......... . 
Assoei ação de Impre~ 1sa • •• , • • • • .. •••••• , •••••••••••• , ••••••• , 
Inst tu tos dos Advogados Brasileiros.,, •••• , ... , .••.•• , , ....... . 
Cruz Vermelha Bra~ilaira •.• , ......•.• ,,.., .•• •.••••..•.•..... 

· NOS ESTADOS 

No Amazonas : 
Instil.ulo Denjarnin Constant ••..••..•..• -.•..•.••.•• , ••••.•...• 
Santa Casa da.l\lisericordia. do Maná.os .....•••......•.•.•...• ,. 
Asylu de Mendicidade de Manios .....••...•....••.••.•.•.•...• · 
Hospi1al CandelarJa em Porto Velho .......................... .. 

No Pará : 
!i Maternidade mant'da pela. Santa. Casa do Misericordia do Pará •. 

Ins!ituto de Protecção a As.~istencla á Infancia Desvalida .••.•• ~. 
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Nó. Atár.ai1b~o. : : . 
Sántà Cllsa dá 1\lãrailhllo . .. . ....... .. .. . ..... . . . ...... . ..... . 
Asylá d~'Méndocl·1b.de no .Ma.ranb(!.o • •• . ••••• , .••••••••• •. o. · ••••. 
centro. Ga.xeiral..doo Ma:ranh11o •... , •• , •••••.•••• • o ••••••••••••• 
itospltal de. TUberculoso1r q.o. A~ii:'a:nh!o •.•.•••••..•••••••.•••••• 
taculdfl.dá:de.olrettG.db Márailbio •••.. : . .• . .•••••.••••••••••. 
M'aternhlade·.Báilediéto telt.e:. . . . . . .. . . . . .• ~ .. .... .. •. . .. . ... 
A.ssôclaça.o de S. josê, para educa.çllo de creanças pobres ..•.•. . . 
Insttt\ltl)~ d~f A!l~istencia á lnrauc. a .............. . ......... ... . . 

No Piauhy: · 
Sll#t~u oa•·áe· de Tberetln& .. ... . . . . ... . . ............. . . . . .. ... . 
Sllttt~.r· Oai!a.· deif~llt<nabyba' ..•• •••.•.•...• •• ; •..• •••...... •. . .. 
9awt&<· uasa · deA~lôrl&n·O' ............ . .. .. . , •••••• • ••••.• •••••••. 
Stl."t~•Casa. dé~ Pi!!Os ... ~ •.••..•.•....... ( •..••.• o •••••• • ••••• • 

Aliyl6 de:·Aiiehlldt>il 'fliàr!Jzilla·; ........ . . ,• •••••••• ; ••.••..••.•• 
Hb .. r.earA o: . · 

MàtGrnld'ad4.dó dea.rá; •..• ,., o . ............ . .' • • •••••••••• r •• •• ••••• 
Iü•d. uto <U As$l&toncia .. â.· lnfancie.., . ••.•• , ••• , ••• . ••• ••••••.•. , • 
t;.Lellldl\dê.d~. Dí~!lito •• ; . . .......... . : ••••.•••• ; •• • •• . . · .• • . ... . 
F~uld~·le de. Pb~l'm':'-cia. ~e: Odontolog&a., ••••.••.•.••• ••, •••••.• . 
Sa.ntk.Cása· da MIS8rleordta ~ Fort,.leza., .•••• • ,., •• , •• ,, , ., , , . 
Sant&-<.asa.d6.Mi..erícordia.dli Sobt•al. ••• . •• ••.•• : •••.•••• ••.•••• 
A~Y.Jo db.MénclhMad~ .de Fórlale:ta;.-; ••• ,., , ••• , •• , , , • :. , .••• , .• , 
Ásy o de .AlienAdo ' de. Pora.nt(ab,l .. . .... .. . ' ... , ............ . 
Dispeuskio.dó.; Pobres do. li'órtal0Za. .•••.•••• •·• •..•• ' • ; ••• •••• n • 

Instit·uto .JfattEJor. ; ........... .. t. ·• , • .• • - .. : • . . ... " " • .• •••.•• , ..... -. . . ...... \ " .... . 

N'o· R'llJ ·Gfiihdê dtrNôi'te : 
Escol o. Uill~o ~a eitàl dá 1\los~oró ... •.. ••..•.•• ~· •...•.•..••..•• 
Instituto 'd~• Prllted~l!;ô :á :A~iátétmta>diH~&tf&ll ·. ~., , ....... • ~ ...... ., 
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K~leol;,\, DOme~tica . ....••.... , ·. . . . . . • • . • • • . . . • • ... . ......... .. . 
Hospita.: Jovíno B~rt"<'tó, Natal . .. . • • . • • . • • • . • • . . • • • • • . • . • • . .• 
Associação da!- IJ~I'itlís de . .Caridade do Fatal. • • • . . • • • . . . . • • . • .• 
Collégio·sa·ntb Atitn •o,. Natal. •. .•. •• .•••.•• . •. . .• ••• •.• . • . ••• . esc la de Coibnjerdo, Na:tâl .. • ..•.•. •.. .•.• .. . . • . ••••. •. , •••. 
Escola. do:~ pohr ~s do G· •llegio d;i Irnmaculada . Gonceiçao •••• •.•. 
A:.sYlll de ~~et~diclda~e João. Maria, Nat&l. ; •. •.•.• . .• _. ••. •••••.. . 
<!011eglo Santa. Luliia de Mossoró; •.•••• ••••. • •• •••••• .. •• ••• ... 

5:0008000 

0/illagio Goi•ar;A'o de Ma.rl~ ele ~lossoró . .... ........ .. . ; .. . ...... . 
~ óla i1emluln~ Cie Co ••me•·clo, NataL •. •• ••••• • :.... .. ....... . 
iácola dos P\ l:>res a ·cairgo do Vig!\rio de Macahyba. .. .......• .. . 

Hf:OOOSOOO 
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5: O()Q$0'00 
5 : O'OOSOOO. 
5:ooosooo 
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Na Pil:,•aliyba: 
Sà.nta .Cas · do \lagõa · ~ova •.••• •••••••••• • · . •...•••.•.•.•••.. •. 
Sá.tlt& Gas& do'--r\·rara.: . .. ... . ~ . .•• • • •.. ••..•••• •.•.• •• • ,. , .••.•• 
Santa· Casa• de. Cárhj>ltla · G1·ande .•••••• •• • ••• ..• • •••••• • .•••••• 
Sá'nta' Oása d:, · Pocllilios ... . •. .. ..... •.... .. . .• .• .••...•••••.• 
Saut'a c·:l~a da ·miaJe i te Mtserfe:5rdh• •.••••• . • . . ••• ••• •• • • • • •. • 
Orphaóll.to n· Urico •. • •... ......•.•• .• . ..•. • ..••..•• • .. .. . ••. . 
1n8tituto de Assl~tanoia e Protecçtlo. â. Infancia . .- •.. •• •••.••••• • • • 
l".scola.-4 d:l- Su<'.i~~la.de dt\ Artlstas ·Mechanicos e ·Libera.ea .. .•... .. 
A'sylo·do Mu dit:id ·de da Parahyba· ......•...•.•...... .. , ·, •••...•.•• 
S.anta Casa. da Capl~l da Parabyba •........ , ••....... •••• .••.•• •..•• 
lanta C!isa do Al·ea .•• .. ••..• ••........ ; ....•......•.•. ,.,·, ..•. •.•.•• •.••.•. •. 

Klb 'Pbrnl'~buco: 
Faculdade. de ~ledicína ... ..... ....... . . . ... . . . .. ..... . . .... . . . 
~la· de Bngonbar ·a· ... · . •.•.•.• ..•..•• ·, •.•.•• i, ••••• , .. ..... . , • • · 

. lnstitu_to d~· l'rou.-ççao á lnfancla .. . . ........... .. .. . .. . ' ... .... . 
Lyoou dG Artes e omcl:)s . ••• •. • ' .•.. ..• . ••• . ..• . •. . ••• ' .••••.. 

2:0008000 
2':00031100 
2:;000iJOOO 
21: Oi>OS'OOO 
2:0~0$000 . 

10:0080000 
5:0008000 
!):0008,·00 
!S:OOfl$000 

f0 :00'0$J00 
2:000JOUO 

1 00.: OMSO'O·o 
!SO':OOO~OOO 
i!i':OOOSOOl> 
w:ooosooo 

0'1 
to:~ · 
(ll 
[Q , 
~l -
o 
t1l 

~ 
w .... 
t1 
lll 
~ 

il 
ta 

5 
~ 
1:1 .. 
..... 

·- ~ o 

-~ (,o.> 

~· 

" 1l' 
~ 
g 
i? 
" ~ 
~ 
3 

~ 
o 

~ 

! 
"' 
..., 
':' .., 
.g-
5' 
~ 

~ 
~ ..., 
~ 



Em Alagóas: 
Santa c~sa dn Cidade de Penedo, . , • , •.•• , • , , , •• , , •• , .• , •• , • , • 

.Santa Gnsa de S. l\fignol· de Campos ••• ,.,,.,,, ..... ,.,,,,,,,.,, 
Jlo~pítal de Caridade de Viçosa •••.• , ..•• , ••• , ••• , ••.• , , ••••• , , 
Hospital dA Caridade de MacGió •• , •••• , ••••••••••••••••• , ••• ·;-. 
Asylo da Orph~os Desvalldos ..••• : ••• , ••••• ,.,, •••• , ••.•.• , ••• 
SeniGO de t\ssistencia. u Escolas manUdas pola Sociedade Auxl-

Jiadora de Christà03 •• , .••••••••••.•.••••.••••••••••.••••• 
Esc ·las mantidas pela soeiedaàe Montepio dos Ar1istas •• ,., •.••• 
Soeíednde Nossa Senhora do Dom Conselho •••• ,.,,, •••••••..••• 

· Em Se1•glpe: · 
Escola Salasia.no S. J<J.Sé., ................... 9 •• , •• , ••• , ........ . 

Ho-pilal d~> Santa. Isabel. .................................... . 
Asyto de M'mdlcldado do Bio Branco ..• , ••.•••...•••...•••..••• 
Asylo de Santo Antomo da. 11stancla .••.••....••.••.....•••..••• 
Orpbllnato do São Cbristoviio ............................ -.... . 

Na. Bahia: 
Asylo d1·s .\lcninos Desvalldos de Nazaretil •.•..••.•••••..•••••.• 
Santa Casa. de ,\llsericordia da Bahia ......................... . 
InsUruto Geograhic • e Histol'ico ..•....•••...•.•••••.••.••• , ••• 
Inst1tutu do Protocção ã. lnfaneia .......••..•••...•• , • , .••••..• 
A~sociaç!!.o ·as ~enhoras de Ca!•ldade ......................... . 
~anta Ca:-a d~~ Arnargo&& ....... ............ , •.•.•••••..•• ~ •••••• 
Santa. asa de Ilhé11S ................... , .. _ ••••. ·~ ...... , .... , 
Sauta. Casa de Santo Amaro .•. ..•...•.• , .•.•.•..•. , ... , , , •.•.. 
Snnta Casa. de Can(\.Vieh~as •••. ,, •••••• , .. ,, .· •...••••• , ••.• , ••• 
Sauta Cusada Valença ........................................ . 
Santa Casa da Itabuna ..•• , ........ ...........•. , .......... , , .. 't 
Santa t.:asa de Nazareth ••••••.....••..••...••••••.•.•••••..•. 
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.. 
Santa Ctt~ã. de ~Iaragogipe,, .• , ........ ,,., ... , ....... ,., .. , , .•. 
Santa Ca~a de Cachoaira •................ ~ ............. , i ••• ,. 
Santa Casa de OliVt!ira •los Campinhos.,.,,., ••••.•••••• , .• , ••• 
Sauta Casa. da Cidade de Barra ..••.• , .•••....•• ;, •• , ••.• :, • , 
Sant, Caila da Cidado de Balmonta .. , .••• ,,,,, ••••. , ..•••••. ,. 
lrst} ULO São José. I •• I I ••••• • •• I ••• I •• I I •••••• I I f I .... '' ........ e 

Ar~demia ~tanoel Vietorino .... ...... • .. ,.,, .. , ....•••.. ,, .•••. 
-Soe to ade Bt•noficelltB Luz Protectora de Santo Amaro •••••••••• 
Escola Polytcchnica ......••••...•....••• , ....•••••••.•••.•••••• 
Faculda !e de Direito .... -........................... , ........ . 
Lyceu dt~ Artes o O loios .... _ ................................. . 
Collegio dos Orphãos do S. Joaquim .......................... . 
Lyceu Salesiano, •..• ; ••..•.•..•..•...•.•••••..•..••••••••.. , • 
Contro 'fJC·ario ...•... ·~ ..•• , •4 ••••••••• ••••••••••••••••••••• 

E~cota S. \'icente de Paula. .................................. . 
Asylo Bom Pastor. . . . . . . ............................. , • , •••• 
Cullegio Santa Euphr;t~ia na Cidade da Btu•ra •...•.•••.. , ••••••• 
Sociedade Blmeficente 1\Ionto Pio dos Arti~tas em Jtabuna ..••..•.• 
Soei~ •a,jB l'rotectora dos Artistas. . . . . . . , .....••... , ••• , •• , • , 
Contl'rl de Catechese Pontal do Sul c Colot1ia S, José, mantidos. 

pelo BisP,O do Iihéos .....•..••.•.......•.•• , •••••••.••.•••• 
Abrigo dos ~ilhos do Povo em ;:3. Salvador ............ · ........ .. 
Sociedade Beneficente da Sant'Anna . . . . . . • • •••.•••• , •• , • , • , , 
Sociednda B:mc .cante Defensora dos 1\fachinlstas ..••.•.••••••••• 
Grornio Littól'arlr dé S. Salvador ..• , • , •• , , ••• , , • , ••• , , ••••• , , • 
Soei 1laõe Beneficente Valenç.• lndustr;a.l .... ,,. 1 ••• ,, ••••• ,., •• 

R cola Co•r•mercial .... _ ..•••••• · .•...•••.••..••••...•••...••• 
Santa Ca~a de Conqul!ta •• , .••••.••.••..••• , , , • , • , , , 1.,,,.,,. 
.Sociodada S. Vicente de Paulo de ltabuna. ......•.••.....•.•..•• 
Assoc1açao dos Emgregados do Com!Dercio de Ilhêos ••••••••••• ,. 
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·~nta·'Casa.·da· ·A'Iagoính·as ••. ••••..... .. .. •• •• •• •••• •• •. . •... •• 
·San·ta 'dàsa dá Féira de:sant'Anna .. . ............. ... ......... . 
1lóspl'tli.l de.'Santo Antonio do Jesns •.•.•.•.•.••........•..••••• 
'2'cola dás·. 'V,c~r'ltê ·de Ar ia ..... . ... .. ... . . . .......... ,, ••• , 
·A:syro· Cotttte··da 1Peréfra Marinho ... .. .. .• ... .• •.. •. •. •. . ••.•...• 
·l\ecolliim-ettto dos 'Humildes dil Santo Amaro . . . . .............. . . 
A~yl(>'fó'ilhos de Anna da Caeho'eira . . ...... . .. . .......... 1 ••••• 

Asylo Nossa SEínhor'à de Lourdes da íl'reira. de Sant'Anna •••.•.•• , 
Sant·a. .Ca8!l da Cid~tle i:le Bom fim .••• •• ••• , .. . .... ,,,, • • , ... . . . 
Mo fi e pio tios A'rttstâs Feirénses •. . .. •.. . •... . • . •.• • ••• . • •• 1 •• , , 

Sa:~·ea Casa dé ftfbJerlcord•a. do Joazeiro •••••• • . . . •.•..••••..... ,. 
. No,Espirito Santó: · . · 
C~~a ·de Mf:!erl_cordia de Vjt)t 'ri~ .. , .. . . .. ....... ... . .. . · ..... . ; , 
Gasa de M186l'JCOrd.a de Cachoeira deltrpGmerlm ••.•• • • • . • ••. .. 

ilto de J'anr.iro: 
t'~Chltládé d9 ~fediclna. .. ... .. .. • ... . .. . ....... . ..... .. .......• 
Fáóuldade de Pharmacia e Odontologia do Estado do ·aJo de 

· ·Jar1eirO . ... .. . : ... ·• • .. i ••• •• •• , . . . ...... , ............ . ..... , • 

~ ·:n ra C~sa ~frAn~ra do~ Reis ..................... ............. . 
Sntna Casa de ·S. João da Barra •.•.•.. . ...•.....•••. . . . . • ••••• 
:A'sylo tl& VelhiOJ Oe!l&lllparn.da, 'Nossa Senhor&' d& t:once~çl!.o em 

· . l~Otr't)polts ·, ·;~ .. , . ...... .. . .........• , I •• • , ••••••••••• I ...... • 

hcu1dadê tle Dlt•o!tt) do ·Estado do Rio de Janeiro ..•••..••••••• , 
k os·pital 'dG Sa11ta. Tlitweza do Pêtl'opolis .• ..•.• • ••.•••••.••••••• 
G;tsa'de ·~hm-icordta da Barta do Pirahy •.•. . • • • • . ••. • • • • • , •• ,. 
llos1iitàl de QaritladG da . Parahytm tio Sul. ••.••••••.•••••••••••• 
tlasa de 1\flsericordia. d~ !'l.ozen,Je ..•. . •. ..•••• . . . ..••• . . ..•••.•. 
Ca.··a da Car dado do Magã . .• . .•.• • • . . •.•... .• • • •••••••• , • ,·, •• • 
·casa do Misericordia do Gantaga.llo •• . .. . ., . . .......... . ...... . . 
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Casa de Ca.rldade de tlfacahé ••••.•••• , •.•••••••••• , • , ••.• I,,., •.• 
Instftuto do• Protecç!o a·lntaucia de Nithar(ly •••.••••• ,,.,, ••••.• 
'Gaaa ·de MiseHcordla da: C dade 'd6 'Vassouras ••• , ••••.•••••.•••.••.• 
~lfY.Io Purqitf~ . .•.... , :". , • , . , , ...... · •...••...• , , .•• , _. •••.•. .-~· .•.•. , 
aa~ad:it) MísericJrdia da V.alança. ................ I •••••••••••••• 
Asylo Agricot~· Santa 'Isabel ·li~ Juparann .. , .................... . 
Casa· de Mls•·ricnrdta do Barra. lllan~a. •.• , ....••••••••••••••.•• , 
Casa de; Mi.seri!'Or.ti!l de·Itatuahy .•....•..•...••.••••... • .•.. · .• 
;ílasa ·da M•sei1JOOrd•a: da ,Ca O• Frio ............................ . 
Asylo. de Mendigos e· Menores Abandonados de Petropolts •••••.•.. 

Em Sil.o Paulo: 
iSanta Casa de Misericordla de ·sao Gatloo do Pinb&l. ... . ...... .. 
Santa Casa de'l\tiser1Córdla de PiracJc&.ha. .••••....•...•.•..•••• 
"Lyceu Franco,.Bras'tleiro .......•.•.•.••••...•.•••••..••••••••• 
Lyceu de!At-te~ e·Offidos ................................... .. 
·MRternldade de São -Pa.1lo,. ................................... . 
!Créche~Baroneza:de,Limetra .•... , •..... ,, •..••••..•..•...••• ,. 
itiga· Paulis6a·.contra•a. :Tuhereulose .•.••••••• ~ ••••.•••••••••••. 
Esoolas dá· Loja Sete de Setembro ............................ . 
'Santa·,Ca.sa :de-.Ba.urú •....••.•....••......•••...••....••. ;· ...• 
.Santa·: Casa de. S. ··Manoel. .•...•.•• , ..... , ••.•• , ........ , ••••• 
;Casa. de ·tdlsaricordia de1Soroeaba .••••.••.•••...•••.•••.•••••• 
;As)Ho da lnvaUdos rla; Cidade de Campinas ••.••••••••••.••••.•• 
·~/ltet·nidade de ·f::arnpinas ••••• • ••••.••• , ••••••••••••••••••••• 
IIIOlipital do €.1rculo Italiano• Unit• 'de-Campinas •••••.••• , ••••• , •• ·· 
Sociedade 'de' Beneftcenela. 1 de lta.petlninga ••••.•• • •....••••..•. 

·No P.aranã: 
Fac llldader.d~! ·Engenharia. .................. . ................. . 
'.Faculdade do Direito .. : ...•..•....••......••.••••...••• , .•••• 
Faculdade· de Aledieina: da Curityba .•••.•• , •...• , •.• , , •••• , ..•. 
Santa Caiia de Misericordia de Curityba ......... , •••••••......• 
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Em Santa Catharina: 
Asylo d~ OrpMós Sã.o Vice-nte de Paulo ....................... . 
Asylo d~ Mendicidade do Irmllo Joaquim,,, , , • , , ••••••••••••.•• 
Hospital de Ca••ldade em Flol'i<mopolt~ . •.••••••..•.•.••••• _. ,, , , • 
Pavilhllo de Alienados no HosP.Ita.l de Azambuja, Bt•usq~e •• ,,, •• 
Hospital da Gal'ldado de Silo ~ranctsco ...•••••••••• ,,.,, •• , •• ,. 
Hospltal•Jf:l Caridade Jolnvllle ••••• •• , . ...... ,,, .. .... ....... .. 
Holip!tnl •te Car1dadB lt ajahy. , . ••••••• • , • , •• , •••• , • , •.•. , •• , , , 
Hosp1t.al de Cartdado de Brumenau ••• , •• , .... ....... .... . , ••••• 
Hospttal de C-•ridade de Laguna .. , •••••• ••••••• , •••••••••••••• · 
Hosp•tal do Carjda 'e Ttju<~as . .•••....•.. , ••• ...•......•••. , ... 
Hospitãl de Carida•le Tubal'ão ..... ,.,, ••••• ,, •• ••• • , ••••••• , •• 
Hospttli.l de Co.ridado Ut'l.s.'ianga • •• •• •••••• , ••• • , , ••••••••••• , • 
Hospttal de Caridade <ta Lages., ..•.•.•• ,., ...•.... , •....••• ,. 
Azylo de Osphàos c Uesvalid.os de Joinvllle ••.•• • . ••• •••••• •••••• 

No Rio Grande do Su I: . 
Faculdade de Medlc"lua. de Porto 1\legre . . .. ................... . 
Santa C sa. de MISE.'I ricnt•dta de Porto Alegré .. , • • ••• • ••••••••••• 
Instituto de Engenharia de Porto Alegra ..• • •••.••••••••••••••• 

Hm Ma.tto Grosso: ' 
Santa Calla de Misel'icordia de Cuyabã. ....... , ......... • ...... . 
Socladade de Baneficonclà. Corumbaense ...• •• •••••••••••..•••• 

· Em Goyaz: o 

Asylo de S. Vicente de Paulo .•.••••.....••••••••..••••• ,, •• ,., 
Hospital de Ca l'idade ..•••..••••••••••••.•••• , ••••....•••••..• 
E~ cola. de Direlto .. , ..• ; •.. ..•••......••••••.••....••.•.••••.••. 
Collegio de lnstrucç~o St"çuudaria para meninos mantido pala or

dem de S. Dommgos, em Porto NaoionaJ •.•.••• , ••••••.•.•• 
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· Em Minas Geraes: 
A~ylo ela Picda:ia em Caet13 ••.. •••• •• ••.• · ........ . .......... .. 
Casa de Car.idadn da Lcopoldina .. •. ... ••••.•..• •.•• . •.• .• .•••. 
Asylo fio -i, Sah·ador d-e S. Jo.s~ de Além Parahyba ..••.•• •••••• 
Hospital de Ca1•idaflc de 1:ataguazos . ...... ... ...... . ... , .... .. 
Hosp!tal de Cnl'idado de Ul:lá. . . .• • •••• •• ..••••••••••••••••••• 
Hospital de Caridade de Viçosa ............ .................. . 
UoipiL 1 de Cal'iciadc d•) Santa Luzia de Carangoh ... •. . •..•. , . 
HnSJ)ltal de Caridade de S .. Pa.ulo de Muriahé ..... .. ..... •.. . ,, 
Hospital do Carid fte de illar de IIrspauh.t. .. ... ,_ ..... : •.• ..••.• 
Ho~&>ital do Caridade dG S. Jol!.o .'lapomuceno •• .••...•.•.•.•••.• 
Hospital de t arulade do Rio Branco .. . . ....•.... . ... ...•..•. _._ •.. 
St~.nt<t Casa de !'llisorit~ordta do Oúro Preto .... . ... ••.•. •.......• 
Ot•phanat'> de :'aoto·Aulonli> do Out•o Pt•oto . • . ••.••••......•.•• , 
Lycou do Artes e Offic os ·I e Ouro Preto .•.........••...•..••• • 
Casa de Cal'idad~ de Muzambiuho .... . . . .•..... . . , .. _ ... . . .•. · •.• 
llo11pital da Ca1•idade do iHo Preto . .... ... ........ .. ......... .. 
Srt nta Ca~& do l\1 s r1c •rtlía de Juiz de Fóra . . ...... · .. . ... •• -•••• 
Asylo S .. nto Antonio de Ubemba .• ..... . . . .... . .••••. •...• . ..•. 
Coll giu Af!;ricola de Cachoeira do Campo •. •••. ..••• . •. . ..•• .•• 
Hosp ta ~o B"rbacena. •. .• , . . .. . .•...... . . •. . . ..•.•.•.••.•.•• 
llo pital de Pal.nyra' ••••• ••. . ••• ••. . . •.. .••• . •. •••• , ••.••••• , 
Husp.tal do Quelti?. ••.••• ••. ...•.•• . .. • •.. .• • •• ..•••.. ••••. .. •• 
Ho,..p t ·l de Marianna. .•••••.••••••. ••••••••.•.•. • .•.•.• •.•. • , 
Ho~p•tal de Oliv•••ra o •••••••• • • • • • •• • ••••••••• o • • • ••• • • •••• .••• 

Santa Casa dê ~lisericordia de Belll) Horizonte ..•• • .• ..• , .•• •. , 
Ho~pital rio Tllbur.culosos dl' rlollu llol'IZonte .. ...... .. . .. , ...•• 
Materrtidade de Bello Horizonte ............... •••.. •..• •••• , • 
Ot·pha.uato da Santo Antonio de Bello-Hol'izonte ..... , .. . .. , •• , 
San1a Casa de Pedra Branca. .••• •• o • • ••• • •• •• • ••• • • • • •••• • ••• 

. sa·nta Casa de Cbristina . ...... .... . .. . .. .••.. , ••... , .. • ... •. i 
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Santa Casa de ·tta.fubá. .......... .. ... . ......... . ......... .... > 
Hospital de Ponte ·Nova . ...... , .... . ......................... . 
Hospital· de ·Entrc!.IUus •.•.......•••••.........•.•.••..... ~ .•• 
Ho~pit 1l ·de, Pira:nga. . .. . ..... • . ~ ..... , , .......•.... , .. , .••.... 
Santa· Casa de' Passa .Quatro ...................... .. . , ••••••••• 
Orp anato ·de-Snnta IAnna em·Passa Quatro . .•.•.•.•.••.•.• •••• 
Sanr.a·Casa. de ~a, :to AI tonio de Jacutinga ...... .. ............. . 
Escola d •. En~enharia de Juiz da Fóra . .......... . ............ . 
Fao Idade de·Medicioa de Dello-llorfzonta .....••.•• ••...•••• :. 
Instituto Commerclal .\lineiro de Juiz de Fóra ..•....•..•••••••• 
A~yto ·de Orph .• os 'de1Barbaceoa ..•• ... ...•....••. . ......••... 
Santa Casa de Abacté ... .... . ...... . ...• ••. . ... . ••••..••••••• 
Santa Gasa de Siinta lUta de Cassia . ... ..... ....... ... ...... .. 
Santa Casa de Pa: aos . . r . .•.•••••• ••• •• .-••.••••••• • , ••••••••• 
Santa :cnsa de Guaran~>.sia ...••..• · ... . ...••.•• ,.,,,, ........ .. 
SaiJt:t Casa de Guaxupê . a·······•••••••·••••·•••••••!i•••••••• 
Santa Casa. de Monte·Sartto .. , •••..••.•••..•••• , ............. . 
Santa Casa. de Uberabinba ...... ,, . . ••• , •· •.•. ,., ............ . 
Sa1ota Ca a de S. Sehastlão do Paralso ....................... . 
Pilo da· Santo ·Antonio de iBello-Horizonte •••...••• •• •••••.•••• • 
Santa C:tsa de P.tanguy ...•• • •• ••.•••.•••.••.•• ·, ••.••••• ,,, •• 
Santa. Casa. de Rio N ;VO . : • .••.••• • •••••••.••••••••• , ••• _. , •••• . 
Santa Gasa ~do Ljma ·Duarte .••. · , •.••..••• , •••• , •••••.•••• , ••• 
S · nta· Ca,sa ·de Santa lUta. la 1acutinga, ....... , ............. .. 
Asylo de lnvahdos da S. \'icente de Paulo de C'trangola ........ . 
Santa Casa ·Antonio M raira ·la Santa lUta do Sapueahy •••••.•• 
A~ylo. Joi:ui Bmili .. de ·Juiz dá ·Fóra.. ~ •...•• , .. . ...... , .. ....... . 
Casa· da Caridade·de· Varginba ............ , •••••••••••• ••••• ,. 
Casa· de Car~dade de Turvo. • • . . ................. . . .. ....... . 
A~iylo ·de 1ltfendi~:os de Juiz de Fóra . .••.•..•.•...•.••..•....... 
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Casa de Caridade da Ei1cruzilhada de Baepandy . . .. ...• , •••••.. 
Ca·a de Cal'idade da ;Cido:de•do Parâ. . . ............... : ... ... .. 
Sociedade de= S. V1cenLe ·e Pa.ulo.detC!IlxaJttbú . .... ........... .. 

. Sociedade·do•S. ·\"Ire te do Pauto de 'A.(YUl'Uooa ............... . 
• Casa. de Caridatle;ac· Sylve~tre tFerraz ........................ . 
:Casa de Caridade ·Sa.r~t:l 'Quit.erl• ... . ...... .................. . 
· Ca .a d<.\- Cari-1ade ·de Baependy ..........•. . .. , . , , •• , ••••••••• 
.Ho~plto.l ·de·Piunhy ..... , .. ....... ..... .... . . . .... ............ . 
Santa. Ca.•a de Síl.O Jon.o d·'El"Hei ... . ......................... . 
Santa. Casn ·de .Ga.xnmbú. . . .• • . .••••• • ••••••••• •••.•••••••••. 

:Casa. ·de .Caridade :de L:rvras ... .. .... .. ....................... . 
·c~ sa .de Caridade .de ·0uro Fino •... . •••. •• • • . •• •••• .•• . •• ••••. 
.Ca11a de Cal'idade:de t:al'mo do·Rio :Ciaro • •• •.•• • : •••••••• • ••••• 
1A~ylo de InvalidO!! do•Pão de Santo :Antoulo :em Diamantina ••••• 
.\1\sylo:de S.· Joaquim da .Goncei<;D.o ·do·Serro .• ... , ••.•. .•. •••..• 
:Collogio :Bt•ovidencia :de Marianna ••••• . ..•.•••••.... ••••••••• , 

:,HospitaLrle Bomsnoce'so ... .. ... •. ..•.• ••.••• .. •..•••••.•••.•. 
Uo,;pital de Dores da Bo~.Espornnça ........................ .. 

.·Hospital de ~Formiga.. ... .... , ...... 4 , • ••• • •• , ...... . .... .. . . .. . 

. Santa Casa de l~erd6às .. ·l•··, •.•. , , ...... . ........... .... , •••••• , •••• 
.. Casa de. Cat·idade .do Serro ..••.. . .• . • •. .• ..••••••..•••••.••••• 

·Instituto ; de~Protecç:lo á lnfancia. de Julz •de •Fót'a. .... · . .•. ..•..•• 
Escoa PL'o:fssioual Beminina do· Bello-Horizonta .•..•••••..••••• 
Externato do Patrona. to Campos Sallea:de Passa Quatro •• , •••.•• 
Hospital de ltabira de \latto Dentro .. . . .' . ... . ............... .. 

'Casa de Miserioor.dia.rde Villa. 13ra·z ..•..•••• .• , ........... , .... .. 
:San a Casa• de ~lisericordia de Pouso 'Alto ...... • •.......••..••. 
;•Hosp.tal :Coração de Jesus de Guarará . . ... ....... . ........... . 
Jlo~pital .de S. Vico[lte de P.aulo de S . :Manoel. ............... . 
Sociedadt~ Amanlo da Insu·ucção o Tnbalho de Bello Horizonte •• 
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Santa Casa de· Misoricot•dia de Santa Rita. de Sa.pucaby ..•..• : •. 
Santa G •SI\. da. Cida..io de Campanha ....• .••..•••••.. , , ••••• , •• 
Casa de Caridilde da Vlf1a l'araguas~ú .. .. ...... . ........... .. 
Ot•phanato IIJ. ssa Senhora de Lourde:; (la Casa de CarldaJe S. Vi-

. ccn e ·da Paulo do Pouso 'Alegro ... . . • ...••• . .• .•• ••••• •• • ·• 
Casa de Caridade da Villa de Para.op,,ba. •.... .••••.•..• : . o •• o. o 

Cas~ Jo al'ida~e de ~ Joa.o lia.ptista. . ....... . ........ .... .. 
ln~ttLuto de AAArs\encaa á-lnranma. do Bello Horizonte •••••••••••• 
Santa. Casa de Sete Lagoa~ ........•••.......•..•••••• •.•••••• 
Pavilhão de 'fuberculosos da Santa Casa de Lavras., ••.•• ,, •.•• 

·santa Casa, de Hom Despactlo .••••.•••••••••••••••••••••• , •••• 
Casa de a.rida:je de Sabará .. .... ..•. .. .. .... , .... , .. . .. , .. . . 
Santa Casa. do Diamant na .... ... ..... .. ...... .. ........... ,. 
Hospital de llliserlcordia. da Cid:tde do Pará .....••..•••..•••. -..• ; 
Hospital de Tres Corações do Rio Verde ..•. .•.. •• ; •• •••• ••••• , 
Apostola. o do Bem, Anàl1a -Franc•l, om Juiz de fo'ora .... , ••••••• 
Asyl de ÜJ'phl!.os Ana. lia Franco, em Juiz de l<'óra ••••.•••••••• 
Casa de Cllt'ldade de Ara.xá. .. ........... . .................... . 
Casa de C , r ida do do Conl'j u lsta. •• : • • • •• , •••• •• • •• • ••• •••• •• •• • 
Ca!'a de Caridade de Alienad1s ..•..•.•.••..•.•••••.••••••••.• 
Casa. do eo.t•idade do Alienados do Itapacet•ica . .. .•• ••• . •..• •••• 
In\ltituto Profissional Feminino de Santa Rita de Sapucílohy ...... 
Lyceu de \luza.mbinbo ... ~ . .. ........ , .............. . .....•.. 
Hospital do ltisericordia do Caldaa.~ ..................... . ... . 
.Casa. de Cat·ida.~e de Paraisopolis . •.•.•. • , ..•..•••. : ..•....•.• 
Dlminuida de !65:0008, pela suppr·~ssão da. verba para. metade de 

·cnllteio do hospital Nos.<~a Senhora das Dores, Sanatol'io de 
Tuberculosos de ca~cadura •.•.•••.••..•.. I ••••••••• • •••• ' 
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31} .• , Ev'3ntuaes - Augmen
tada de 45:000$, « pa
ra pagamento do pre~ 
mio e ·desJ)ezas de
correntes das altera
ções do proj~to, as 
plan~ detalhes, .etc., 
para a oonstruooão 
do edifício do Fo
ru~. 

Al!gmentada de •••• • ••• 
i8fl :000$. a o n do: 
i50 :OOOS «para con
tinuacão do~ servicos 
de demarcação de li-· 

mites interesl~duaes :> 
e 30:000$ para a 
montagem da opera 
Soror Marianna. do 
maestro brasileiro Ju-
lio Reis .•... • .•. • • . • 

'40. .l'er<:entagens sobre ven
cimentos. 

De acoordo com a au
torizacão legal, para 
pagamento . 

:A.ugmentada de .. • ••• ••• 
103:998$200, par a 
pagamc;mto ao.o; func
eionarios das Secre
tarias do Senado, da 
camara dos · Depu
tados e do Supremo 
Tribunal 1~ e d e r a I, 
que perceb~m venci
mentos até 9:000$000. 

!Augmentada d'3 ... . . . . 
38:800$ para o mes
mo r]m. com a Se
crétaria da COrte de 
Appellação do Distri-
cto Federal. . . . . . . . . . 

. 
• I e •• I • I I • ' • • • • • ' e 325:000$000 

4.142 :793$200 

3.177 :267$787 69.875:271$664 
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Al·t. 3.° Fica o ?ov{lrno autorizado: 
1 . A organizar o serviço de assistencm e proj,ecyão á. in,.. 

fa~cia abandonada e delinquente, observadas as bases se
gUintes: . . . . :'i< lt 
. a) constmir um abrigo para o recolhímento provisorio 

dos menores de ambos os sexos, que forem encontrados aban
donados 1JU que tenham commett1do qualquer cdmê ou oon-
tt~m~; . 

b) f~ndar urna casa de preservação para os menores do 
sexo _femmin(!, ~nde lhes seja ministrada educação domestica, 
moral e prof1sswnal; · 

. , . c) constl'uir dois pavilhões, annexos á. E.scola Premuni-
ton~ 15 de Novembro, para receberem os menores abando
nados e delinquentes, aos quaes será dada modesta educaçiio 
litteraria e completa educação profissional, de modo que toàos 
adquiram uma profissão honesta. de accõrdo com as suas 
aptidões e :resístencia organka; 

d) nomear livremente um juiz de direioo privativo de 
mcno~·es, com -os vencimentos de 24":000$ annuaes e bem assim 
os funccionaPios necessarios ao res-pectivo juizo, com venci
mentos correspGnilentes aos dos actuaes funceionariós da jus-
tica local; · 

,.. . e) estabelecer Ncurso de appellação, sómente no effeito 
de...-olutivo, das decisões àei'inítivas do juiz de menores, p~a 
o Conselho Supremo da Côrte de Appellação. cujos membros, 
inclusive a procurador geral, terão uma gratificação de 300$ 
mensaes cada uín; 

f) providenciar para que os menores que estiy_e~em cum
prindo sentença em qualquer estabelecimento sejam trans
feridos para a casa de reforma, immediatamente depois de 
sua. installação; · 

g) adoptar todas as medidas e providenc.i~s que forem 
neccssarias para que essa ::l.ssistenc1a se torne effectvia e real; 

h) abrir os creditos necessarios a .esse serviço e ao res
pectivo pessoal administrativo, até o maxhno de 2. 000 :000$, 
podendo emittir .Jipolices da divida publica a juros de 5 % .• , 

§ L • São con~iderados abandonados os menores: 
I. Que não· tenham habitação ·cet:ta. nem meios ~e sub

si~tcncia, po? serem. seu~ pa~s fallec1dos, -desapparec1dos o,u . 
desconhecidos, ou por nao terem tutor, ou pesosa sob cuJa 
guarda vivam; 

II. Que se encontrem eve-ntualmente sem .habitação 
ce1·ta, nem meios de subsistencia. devido a enferm..Idade, m
di~encia, ausencia ou prisã<> dos paes, tutor, ou pcsoa en
.::arregada. de sua guarda; · 

III. Cujos pae, ·mãe .ou tutor, ou encarreg~-do de. ~~a 
guarda sejam recoiiheci·dos ·como incapazes, 9u rmpossil>!h
tad(ls de cumprir os seus deveres para com o f1lho, ou pup1llo 
·ou protegido; · 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2910612015 11 22- Págína46 00 274 

SESSÃO E!.S: $1 DE DEZEMBRO DE 1920 75! 

IV. Que vivam em companhia de pae, mãe, tutor ou 
pessoa que se entregue á pratica de actos contrarias á moral 
e aos bons costumes; 

V. Que se encontrem em estado habitual de vadiagem, 
menmcida.de ou libertinagem; . 
. . VI. Qu~ devido a perversidaoe ou especulaçâ(} dos paes; 
tutor ou. encarregado sejám: . 
. . . _ a~ vi{l.t~mas o e má-os tratos physicos habituaes ou eas-

tlgos lrnn;)·O'ÇI'er.ados; . . 
f>) priV"adO.S habituaimente dO's álmieutos ou de iluidados 

indispensaveis i saude; · 
c) empregados em occupações prohíbidas ou manifesta

mente. contrarias á mora! e aos bons eostumes ou que lhes 
ponham em r-isco a vida ou saude; 

d) excitados habitualmente para -a gatimice, mendicidade 
ou libertinagem. 

. V~I . Cujo pae, ou mãe -ou tu'tor ou pessoá encari'egà.& 
de sua fuarda tenha sido condemnadó por sentenca 'irrecor
x-iYél: 

a ) a mais. de dois annO$ de prisão por qualquer crime; 
b ) a q'ual.quer pena .como autor, cumplice, encobridor ou 

l'eceptador .de .cr.ime c.oli\mettido por filho, pupillo, ou . menor 
. s~b sua ·guarda, ou contra estes . 

§ :2;• Noo e~os ·em que a próvada negligencia, o al)uso 
de pod·er; os máos e:xemplos, a crueldade, a êspecula·ção; o 
crime do pae, mãe ou tutor podem cónipr·ometter a 'saude, 
ség\irai:l'ça ou moralidade do filho ·ou pupi.ll'ó, a autoridade 
competente decretará a suspensão ou a perda do patrio poder 
ou a destituição da tutela. . 
.. § 3.• A suspensão ou a p.erda J.o patrio .poder úU a des

tit~;üção . da tutela póde esten<Ier-se a todos os filhos ou pu
pill-os. ou r'estringirc-:se aos que são victimas do abandono. 

§ 4.• A suspensão ou a p erda do patrio poder abrange 
o pae .e ·a mãe, si o.s dois v ivem jautos, ainda -no cas~ de um 
só delles ter sido julgado iudirgno <lo exercício do patrio poder. 
A todo tempo, entretanto, que o ·ConJuge innocente deixe de 
viver em compànhia do conjugo :ladi~. por des-quite, ou por 
morte dest.e, póde reclamal' a. resLil ut~ão d-o patr io poder, de 
.que foi destituído sem culpa des' t: que prove achar-se em · 
condicucs economicas c moracs de prover á manutenção e 
educaÇão dos filhos ~ 

§ 5.• Si os conjuges não viverem juntos, os poderes do 
pae P.odcrã:o _pass~; a ser exercidos pela mãe, si estiver_ em 
eondições economtcas e moraes de prover á munutençao e 
educação do. filho. 

§ 6,0 Tràtand-o-sc de pessoa qua não o páe. a mãe ou 
oi tui:oi.', quando se prove que os menares ,sob sua gyarda. estão 
em a,lgum dos caso::; prnvbt.os no art. 2• ser-lhe-ao. rctlrados 
p·or .~tmples .despacho da atrtorid~'1e competente, com as co-
rl.iiriações 1~aes. · 
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.§ 7.0 O juiz, ao pronunciar a suspensão ou a perda do 
p~tr10 poder ou a destituição da tutela: fixará a pensão, de
:Vlda pelo pac, ou mãe, ou pess·oa obrigada a alimenws. 

§ 8.0 A autoridade, a quem incumbir a assistencia e 
pr:lteccão aos menoref.:, ordenará a apprehensão daquelles de 
que houver -;toticia, ou lhe fprem presentes, os de-positará em 
lo,cal conv.entente, e providenciará sobre sua .guarda, educaoão 
e vígilancia, podendo, conforme a idade, instruc9ão, profissão, 
sau.de, abandono ou per,rersão do menor, e a s1tuação social, 
moral e economica dos paes, ou tutor, ou pessoa encarregada 
de sua guarda, tomar uma de~ tas doo~sões : , · 

a) entregai-o aos paes, ou tutor , ou pessoa encarregada 
de sua guarda. sem nenhu ma condição, ou sob as condições 
que julgar uteis á saude, segurança e moralidade do menor; 

b) entl'egal-o â pessoa idonea, ou internai-o em hospital, 
asyl{), instituto de educação, ofí'icina. escola de preservação 
ou de reforma; 

c) ordenar as medidas convenientes aos que necessitem 
de tratamento especial, per soffrerem -de qualquer doença. 
physica ou mental; · . 

d) decr.etar a suspensão 'OU a. perda do patrio poder ou a 
destituição da tutéla. . 

§ 9." Si no prazo de um mez, a datar da entrada em juizo, 
.o menor não fôr reclamado por quem de direito. o juiz o de
clarará abandonado, e .lhe dará conveniente destino. Todavia, 
a qualquer tempo que o responsavel reclamar, o menor po
derá ser-lhe restituído. 

§ 10. o menor reclamado será entregue, se fi.car pro
vado: 

I. A qualidade do pae, mãe (legitimo ou illegitimo) . 
tutor ou encarregado de sua guar da. 

II. Que o abandono do menor- foi motivado por circum
stancia independente da vontade do reclamante. 

m. Que o reclamante não se acha incurso em nenhum 
dos casos em que a lei com mina a suspensão ou a perda do 
patrio poder ou destituição da tutela. . 

rv. Que a educação do menor não é prejudicada com n 
volta. ao poder do reclamante. 

§ :11 • Feita a prova exigida no artigo antecedente, o 
menor pódc ser entregue por decisão do juiz. 

§ 12. O menot•, que f()r entregue. poderá t'ícnr dur-ante 
um prazo não superior a um anno sob a vir;ilancia do juiz, 
se assim for julgado necessario. . 

§ 13. Bi os paes. ou. tutor, 'OU ·pessoa encarrega,da. da 
guarda, tiverem recursos pecuniarios sufficientes, serão obri
gados a indemr.tizar as despesas que· com o menor houverem 
sido feitas. Esta indemnízação tambem se dará ainda no caso 
do menor não ser entregue. 

§ 14. Em caso de ·não entrega do menor reclamado, o 
juiz declarará na sua decisão, si cabe ou .não procedimento 

.. -- .. --· .. . . - . ...... · ·~ .. . -- -- . \. 
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criminal contra o pae, miie, tutor ou· encarregado do menor, 
p-or o haver abandollado, ou malt.ratado. s 15 . ·O pae, a mãe, o tuLor ou encaJ:regado <ia. r;uanla do 

. m~aor jul€iadp bandonado, crimi~o~ o~ -cont~aventor, que 
S~lente e dn•ectamente houver e:x:mtado, favorectdo ou pl·odu
ZldO o. estado em que s~ achar o m~nor; ou de qualquer m odo 
houver ~oncorrido para a perve1-são detite ou para o ~ornar 
alcoolico; ou deixado de impedir, podendo i"azel .. o, os motivos 
ou factos que contribu~·am para <J.quelle estado: incorrerá ua 
!DUlta. de 100$ a 1 :000$, além das · mais peaas, em que tenhõ:.t, 
lllCOrl'ldO ., . . 

§ 16. o menor de i4 auno.s indis-it.ado autor ou eumplice 
de crime ou contxavençãp nã.o será. submettido a proc~sso 
penal de nenhuma espee1e; a uutoridade competente tomará 
sómente as informações preci::;as, registrando-as, sobre o facto 
punível e. sua autoria, u estado .pllysico, menlal e moral do· 
aneilo~·. e 'a situavão, :;ocial, moral e ecouomica do:; paes, ou 
tutor, uu }Jes::;ua ::;ob cuja .g·uarda viva .. 

§ 1 i. Si o menor fõr abaud.unado ou moralruenL~ per....-et
tido, ou estiver em pet·ig·o d~ o. se1·, a autoridade competente 
prove1·ci. a sua collocar,;ão em asylo, casa· de educação escola 
d-e preserYayão, ou o confiará. a pessoa idouea, por' Lodo o 
tempo necessarío á sua educaçã-o, comLanto que não ultrapasse 
á edade de 21 ann.o.s. 

§ 18. Si -o · estado do menor exigir um tratamento ~
pecial, si, notavelmen te, elle sofi'rer de qualquer fórma de 
alienação ou deficienc1a mental, for epileptico, su rdo-mudo 
·ou cego, a autoridade ordeuar.í. seja su..bmettido ao tratamento 
apropriado ao seu estado. 

~ i9. sr 0 menor U ÜO f<)r- abamlonado ne·m lllOl'Ultnente 
pt::rvertido, nem esliveL' em perigo úe o ser, nem p recisar de 
t ratamento especial, a autorir.lnde poderá. deixal-o com os 
paes, -ou tutor, ou pessoa sou cuja guarda viva, podendo 
fazel-o com as condiçQes que julgar uteis. 

§ 20. O menor indig·itado autor d& crime ou coaLra
veuc,:iio, qUI! conl.ar mais- de 14 annos c ·meuo.s de ·18, ::;ct·á sub
mettido a pl'(}Cesso especial, tcnnando, ao mesmo t empo, a au
toridade competente as preci6as informações, a respeito <lo 
~::;Lado physico, m.ent.al ~ mo1·al ·.l.clle, e da situação social, 
1uoral e ccuuomica dos pae::;, tnto!· ou pessoa. encarregada de 
sua guarda. · . v 

§ 21 . Si o menor fô1• abandonado, morahneule pervert1do, 
ou estiver em perigo <.le o ser, a aut.orida.de o !nt.ernará. em 
uma escola de r eforma, por tocto o tempo necessa.l'lO á sua edu
caçã.o, que poderá ser (h: tres annos, no m inimo, e ~ sete 
annos uo ma.ximo . 

§ ~2 _ Si o pac, a mãe, ti" lutrw ou responsu vcl pelo w~nor, 
esLiYer em coudh.;ões de o edut;<n·, c, por culpa sua, ua.o u 
tivet· feiLo, a autoridade lhe "imporá. a pena de mult.a de ·100$ 
a 500.$, ou a prisão cellular de oinc.o .a l5 dias. _ _ 

§ 23. Si o estado do menor ex1g1r tl'atamento espec1al, SI, 
notavelmente elle soffrer de qualquer fórma de alienal(áo ou 

c. - · vo1. xn. 9:8 
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defieiencia mental, fõr epi!epÜco, surdo-mudo, cego, alcooli..: 
co,_ a autoridade ordenará seja submettido ao tratament~ a;pro
pl'lado ao seu estado. 

§ 2-í. 8i o menor não fól' a,bandonado, nem moralmente 
pet•vertido, nem precisar de tratamento especial, a autoridade, 
si o julga!' cu1paqa, o recolherá a uma escola. de reforma. pelO: 
praw de um a cinco annos. 

§ 25. No caso de contravenção que não revele -vicio QU 
má indo1e, o juiz póde, advidindo o menor, entregai-o aos . 
paes, tutor ou encarregado da sua guarda. ou dar-lhe putr~ 
dest~no, sem pronuncia!;' nenhuma condemnaçã-o. · 

§ 26·. Em caso de -absolvição a aut.Ol'idade pódê: 
. a) entregal' o menor aos paes, ou tutOl', ou pessoa en

carregada da sua guarda, sem condições; 
b) entregai-o sob condições. como a submi8sâo a-o patt·o

Dato, ·a obrigação de !!prender um officio ou uina arte, a 
abstenção de bebidas alcoolicas, cursar uma escola, a garantia 
Je bom cumpor[amcnt.o, ~oh pena. de sulõpensão do patl'io 
JJOder ou destituição àa tuLeJa; 

o) <.mlrega.l-u a l)essoa iclonea ou in:;Lituto de educação., 
s 2.7. A· autoridade púde a todo tempo, p<)t' proposta dú 

.ctil·cctor do respectivo ·estabelecimento, transferir o menor de 
uma. escola de re:fo1·ma para uma de preser\cação. 

§ 28. Si no momento da perpetração do ~rime ou eon
ü·aycnção, o meuot• tinha mais de 18 annos- ·e menos d~ 21, 
o cumprimento da pena será. dumnle a _menoridade !lo con-
dcmnadu, çomplelamente. sepa1·ado dos presos maiores. · 

~ :!9. Os vadio::;, mendig-os c capoeira:; que th-el'cm mais 
de 18 annn:;· e menu:; d(! 2-! serão r~colhidos á Colouia Cor
l"~~ccionaL pc!u prazo de um a t:ínco atmos. 

§ ~U. O procc:;;::;u a que forem :submcltit.lm; us menores 
~cl'á :;emprc :::ecreto. . s 31. O jor·nal ou indivLdllo, q1Lc, pnr gualqum· i'õmm de 
IJUhlica\:iio. inffringi.t· cslc prece-ito, incorrerá na. muita de 
1 :0008 R 3.:000$. alérn de outras ])cnas em que ·possa Ült:Ot'l'el·. 

§ :n. X o pi·occsso, em que - bOU\'Cr co-r~-'Os mcnol'cs c • 
· maiOl'L's. se obscn-al':i tambcm esta rcgea, c, para o ju1ga
menl.o, ::;e PL'ucederá á :ocparat;.ão dos menores .. 

~ il3. 0 lllClWl' intcn;aútl Clll C~ola llc l'Gforma. JJOdcrá. 
fJbh~t: lh·rwnt·nfv condicionar. cunt:ol'l'ctido as :;cgu[nt.cs con
dições: 

a) si lin~t· lô an11os Cl•mpletos; 
b) ,~i houver (;Umprido melado do teü1po do inlerna~:ão; 
c '• :si não fur rc-inci.dcnLe; 

· d) ~i fui· julgado mo1·a.lmente regcm·ado; . 
e) si cstiYcr ap~o a ganhal' homadam,entc a vida, ou 

tiYCl' meios de- subsistcncia, ou quem lh'os ministre; 
f) si a· pessoa, ou familia, em cuja oompanhía tivm· de 

ir -..·i ver, iór considerada- i!ionea, de modo· a nãQ poder p1:e
. sumi_r-se re!nDidencia •. 
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· § 34.- Os menores, que DbLivei'em livramento condi
cional. ficarão, durante ·o tempo que faltar para o cumpri
mento da internação sob a vi·gilant;ia ela au tot·idadc compe
tente, c aos cuidados do Patronato. 

§ 35. O livramento condicional será t·evo"'ado si v menor 
cummetteL' algum erime ou coutraven~:ã·o qLte ililportc p ena 
r cstl'i ctiva. oa libet·dade, oú uãy cumpri!.· alguma. das clau
~ulas da ~,;oncessão. Em lal tõaso, o mcnot' s~t-.i de novo inLcr
nadu, e o tempo decort·ido {im·antc o livramento não será 
computa<lo. Decorrido. porém, todo o tempo, que :faltava. 
sem que o livramento seja revogado, a I ibcnlaue se tornará 
.definitiva., 

§ .st. O livrameillo condicional scrii conccuido por tle
cisão .do juiz .c.omvelent.c, mediante inicialiva u proposta do 
din~cLor da r espccttva. escola, o qual ju::;ti rican.í. a convcuiencia · 
da concessão em fundamcnLado relatorio. 

. § ::li •. Em falta de esttlbelccimentos adeq1,tadu:5 á cxc
CU\:àO do regimt~n ct·eaúo por csla. lei, os mcnot·cs t.:ondemnado::; 
serão recolhidos, para o cumprimento ela pcua, a prisões in
dependentes das dos ·~lllldcmnados maiores. 

li. •A reorganizar o Corpo .de Bombeiros u<> Districto Fc
ucral s9b as seguintes bases: 

a ) eleYando a 1.000 pt·aças o effactiYo .da corporação; 
b ) organizando com a ampliat~ão desse· eticctivo duas 

cumpanhias com a mesma e onsti lu f\(ão das existentes; 
<:) nwllificando a consLiluição do quadro dos officiac::; du 

· t'Cl'Yiç·o san itario, loruaudu-o mais de accôrdo' vom a (ll·gaui
zução geral do Corpo c 1!l)lll as neccssi·dades do serviço. 

§ 1." Nu regul·amcnto . que :fui' tlccrctado . em vit·tudc de::; la 
autorização, o Podct· Executivo procurará tauLo quanto pus
s iYcl equiparar, ás <.la Brigada Pt,licial, as di::;posi~:õe::; quo 
uiS~ (;I't'IÜ ·rcspci t ao:; di reitos, d cvúl'C::i, regalias, pena:;, l'C
C.t_IHlpcnsas, e tc. , cm1tida;; no,; .estatutos que .tcgcm essa mi
lícia. 

§ 2.• O GovcrnQ abrit·á. os crcúilos qu e se tom em pt·c
ci::~os para a execução da presente autorização . 

. IH. A abrir, em 1!)~1 , os crc ditos nccessatios par~~ exe
cução uas rcor~aniza.;õc:s a.utorizad;:.s d:~ Guat·da Ci\' il c ln
~pecLot•ht de Velüculos. . . 

lV. A ahrh· o credito ue 1. 000 :OLIUS, pat·a adcantat·. me
diante a ~lcvi-da inúcmni:t:a~ão. :ao scl'viço de saneam.cnto. c 
rJrophv!aXlU rUL·al, crt!'..tdo pelo arl. 12, do <lccrolo icgtslatlVO 
n. ::!. S8i, de 2 de .ianciru de 19:!.0 

. V. A llcspcndcr desde já, aLI! a quanlia de 5.000:000$. 
em tt·abalhos destinados á conuncmora~~ão do Geulcnario da 
Iudcpcudcnçia do ~t·asil, em 1 02:!.. _ . . , 

\'I. A ~oustnur dcntr L• dus ltmlle:;; do Disll'lcto } ederal, 
uma penitenciada a~.;l'icola nara homens e ou tra :separada. pat·a 
m ulheres onde se minist.re ao:; sentenciados nella recúlbidos 
ensino p1~atioo de a·gl'icultut·a, sob um regiJnen que se a~se
melhe quanto po~sivel, ap trabalho livre ., 
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~. 1.• ~~ Qeniteiwial'ia. agdcula pat'<~; ~ulheres poderá. ser· 
~uLregue a ·0.1recção Utl seuhOl:as espeeiahstas, ·e terá. accom
mo<lações pro~r:ias para em secção distin.c;,t.a J.'eceber as :pessoas 
do se..~o femmmo, condemnadas ·por orzme <JU cont1:a.venção 
processadas ou simplesmente dettdas, ficando absolutamente 
prohihida a internaciio <le pessoas desse sex-o · na Casa de De
tenção e na Cotonia Correcional de Dois ·Rios . 

. § 2.• Para esse fim, fies. outrosim, auroriza.do a abril· 
'OS creditas necessa.rios • . não só para a · oonstrucção do esta.be-
1ecünento, como para pagamento do pessoal administrativo 
iudispensa.vel a.Q seu regular funccionamento. - · 

vn. A abrir. o credito necessario para a execução do dis
posto no art . 18 e pa.ragra.phos da lei n. 3.674, de 7 de ja
neiro de 1919, durante o exercüüo de i921. 

Art. 4.• A- v~rba <ie " subvenções aos iru;t.itutos officiaes 
de ensino " será decompo.sLa. en1·parte consolidada .e parte va
l'iavel, sendo a primeü-a a que i'ica no 'l'llel;Ouro· e a segunua 
a. que é entreg·ue aos iustit.utos, em pl'estações :semes r.raes. 

Art.. 5.• }'ica supprimida na Escola Polytecbnica do Rio 
de Jaueir() a aula de contabilidade e trabalhos sraphicos de 
estatística, inco1·poran.do-se o ensin9. das respectivas materi~ 
no da cadeira de ecC)nomia politica e estatistlca, que constitue· 
a decima secção, passando o. professor da aula a substituto da 
mesma secção . . 

Art. 6.• Para auxílio ao Hospital da Santa Casa aa Mi
serioordia, do Districto Federal, 400 :000$000. 

Art •. 7 .• ·Os livros do registro civil de nascimentos, casa
mentos e obitos, remettidos ao Archivo Nacional em virtude 
do art. 335, d(l decreto n. 9 .263, de 1911, deverão ser devol
vidos aos respectivos carto1·~os no p~o improro~avel de 
trinta· dias. 

:Art. 8.0 As vendas de bens judicialmenLe autol'iZadas, a 
qtle se ·refere o decreto n . 3 . 96 7, de 27 de dezembro de 1919, e 
.que cabem obrigatorianrente a.os porteiros das varas conten
uiosas e administrativas tla justiça local d.o Districto Fe<ieral, 
abrangem, .todas as q1:1e tiverem de ser feitas ~~ execuções . 
QU dentro de inventarlo, quer os process~os no JUJzo da l>l"O
Yedoria, quer os do juízo <ie orphãos, inclusive os casos em 
.que forem interessados menores sUjeitçls ao pat.I.'i9 poder, bem 
{:Omo os do cível. · 

-§ ·1.., Serão uullos os act.os que · se effectuarem em oppo-
~içã.o ,~ esse dispositivo. . . . 

§ 2." 'Não se comprehendern nos casos ~pecií1eados _ af:i 
'\undas de bens já. àeferidos por efi'eito da pa.rtilh~ á proprle
du.dc 1)e merrores sujeitos a.o patrio poder, nos termos do ar
Lig·o JSô, do Codig·o Civil, sem vrejuizo do art. 387; do mesmo 
C.odigo. 

Art. 9.Q Aos ·funccional'io.:> da Iuspec;toria. ~e Fiscali:t.ação 
ue Generos Alimenttc!os do Depa;rtamentC? Na.cional_de. Sau<.le 
:Publica, alJaixo mencionados, sera. co.nced1da ~~ dian~- pro
IJorcional aos eargos que ex:eroem, por cx1g1rem O::; ~~-
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~~SSÃO E~ 31 DE DEZE~IBRO DE i920 751 

_viê~s dessa Inspect.orla f.rabalhos diurnos e noctürnos de tis~ 
callzação permanente. portanto f'6ra das horas e dias regula:.. 
mentares de expediente. 

A imporf.ancia para essas diarias será retirada da renda 
·eventu3_I dessa Inspectoria_. constantes de multas taxas de 
analyses. e ta:xas de fiscalizaçã.o de entrepostos de leite e ma
tadouros. 

As referidas diarias serão distl'ibufd-as da seguinte form·a: 

Inspector geral .... . ; .. . .... ·'- .. , ..... ... . . .... -. . . 
Chefes de serviço ..............•.... • ...... . -.• -.-.-. 
Inspectorcs e sub-inspectores sanitarios ejn ser-ViÇo 

na ·!Inspectorla. ...... .. ..... . ........... • ... . 
~>\uxiliarcs do Laboratnrfo da Inspectoria de Leite 
· e Lacticinios. destacados no servico de fiscaii-

zação sanitaria ..... :: . .. : .. · •. '; . : . .. . -~ . . -.~ ..•. 
Gu!ard.as fiscaes ... . . . · . . -.-.. · .. ... -.:. · .. · . . : . . . -., .. -.. ~· ··- •. 
Motor1stas ...•...... ; ...... -.· .... · ..•...• •• • · •.. -.. -.-.-.-.·. · 

20$000 
20$000 

i0$000 

:1.0$000 
3$000 
3$000 

:4:rL -i O. Os estudantes <'!e preparat.ori-os que. estiverem: 
na. dependencia de uma só matet'ia para a matriculá nos instl
f.utos de ens'ino superior da Republica. noderão !azel-a em 
'rr1arçci do anno seguinte, sendo-lhes faculta-do ém seguida o 
exame vestibular. : . . 

Art. H. Nas pretorias eiveis <Jo Districto Federal. em
"ml.a:hto existirem os doi~ serient11arios. os processos de ar.ci
dentes nn trabalho. cruando a -parte on n represéntante do 1\fi
nisterio Pnhlico não · indicar o serventuario qi.-te l)referir. o 
rlist.rihnidrrr :far!i 1t distribuição. alf..erna"damente, de tlm pro
cessn a. ctJ.r.ln. nm dO!': sP-rvent,uarios. 

:Art. i2 . Fica m elevado,; -pnra 25(1$ mensaes os vP.Ml
menf.os do~ H ·offir-iae~ de jnsf.i~n que sel"\rem nas pret,orias 
eriminnP.s nn Dil't.rid.n Federa1. · 

Art .. 13 . 0!'; nffidaes rfP. .in~f.ica das v:n•as c'iveis dn Dis
trictn 'FPdPral t ~rrrn n ~Tnf.ificnr.ão annnn.1 d~ 1 :200$ cana nm .. 

Ar!.. f .t . Os t:lffiriaP.s d~> justf~.a effecUvos das nrnf.ori~s 
l)iveís l'm numero ele 40. e n::; C\::ttranumr.rario~ em num~>rn rlt> 
!'leis peorcrberão :t p-raf.ificn!_l:ÍD :mnual de i :200$ cada um . e 
as cmsr ns respP.cf.ivns. 

'.(rt,. 1 !'). F," l'IWill'Ot"lUfO nesfl'! Ot"C:tm·~nt-o 0 ar{. 9" à a lei 
11. S. 071f, de 3f <le de7.Amhrn de 19{5. com a. seg,.tinf.P. :rP.-_ 
<laccão: 

· 'A!: snnvencóel!; u ecuniarias con~edfd:ú; pelo Clll'lliressn 
Nnl'-innal. n. ~;:;tahcJ r.r-imenf<ls rl~ pon~inr) nu a· institut.os M. l'.n
rin~dr sr.rão pa!ras pnr nnrcl'llas e á medida quP- fore-m fis
calií'.à(Tas as r.0nt.as rP.lat.iv~ ;; ás qnotas P.nfreJrue!'l. d~ven~n nara 
esf.e fim sP.r nomeada pP1n Min.istr.rio rln :rusf.i~a: nm1=1 r.()m
missã·o dA f.rc>s fnnccionar iof: -ila eont;abiUdadA daqnelh Ser.rA
f.aria de Est.ano. ~em an~C"nf:n de gratifiea~ões além nas Tler
tinent~s ao1= seus cargos. 

Art. -16. E' o PrMidentP. 'da Rerm'hliea autorizado a rlPf'l
p~der, ·pelo M'inisterio lia.~ Relações Exteriores. cOm -os s~r-

-
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-..'iç'o!'l designados nas r espectivas Yerbas, a quantia. --de 
4.5_76:770l!l655, om·o, e a de 2.068:392$, pa.pel., 

Ouro 
1 . Secretaria de EsLado: 

Piminuida de. 20 :000$. 
.no ·· .llfatcl"Ial :1> • ••.• -~ _·! - ~, ........ ....... _.,.:.,; 

;-! .: Empregados em dis
.ponibili-dade: 

Diminuída de r é i s 
:55 :000${)0() .... -. ... •. 

3 . ·E:ctraordinarios no .in:. 
tcrior .............. .... ·-···1 

/1 •. Obras' . .. •... ..•.••• . ,., 
5 ., Recep~õe~ :oâficiaes . ...• , 
fi., Congressos e Con!c-

rcncia.s: 
Diminuída de 10':000$, 

papel, e de 50:000$, 
ouro ... . , . ••••••.• •.• 

7_ .. Serviço Telegraphic-o e 
Postal .• •.•..•••.• ;._ ., 

8 ., Repartições Interna.
-cionaes: 

Augm\ent -aidoa. de 
õ :26()$776, ouro, para 
a União Pau-Ame
ricana. antigo Bu-
reau of America Re
·publics , ••••••. ,. _ •••. 

9 .. Corpo Diplomatico : 
Di~ribuindo-sc •p.cla.s 

rubricas das diffe-
. rentes embaixadas e 

legações os primei
ros e sPgunuos sr.
cretario~. de accurdo 
com as labcllns ex
plicativas <lo corrrmtc 
anno. Augmentada 
no · <.l\iate-rial >, de 
!i5 :000$', pat·n os au
gmentos de alugueis 
de cbaneellarias iie 
e!llhaixadas e lega
ç<;es, que occorrerem 
~ura:nte o exer~icio, . 

.• . ' ... ,. •. • .... ·. 

~ - .. ....... •:•. · ··: 
' • ·~ • •' • _r ."• •~ • . • . •-•. • ~·· 

2~:000$000 

.100:000$000 

151 : 57~$544 

-Papel . 

896:120$00() 

100: 000$000' ' 

90' ;iQI()0$000 
30:000$000 

.15_0: 000$000 

.30 :000'$000 

:t20 :000$00il 
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Augmentada, no« Ma
terial~. de ·1. :500$, 
sendo. 1:000$ para o 
expediente da 113-
ga·cíi.o na Hollanda e 
500$ para o -expé-
díente na. l~aç.ão no 
Japão :-. ~ •.• : •••••• .• .• , 

:i.O •. -Corpo .Consular: 
Reduzida de 5 :OOô$ a 

consignação de pes .. 
soai na Russia. pela 
eliminação do consul 
de Helsüt[Slfot's, e 
creada com essa do
tação, a: de Fi:n.landia, 
:para esse mesmo 
eonsul. Au~enta.da 
de 200$, ouro, p'ar:i 
despezas de expe
diente no consuladG 
de Coimbra. Au
gmentada de 15 :000$, 
11& parte destinada ao 
c Material ~ pa'ra as 

'chancellarias dos con
sulados, P'ara os a.u
gmentos de ·aru.gueis 
de ohancellarias, de 
expediente, salarios a 
porteiros e contínuos 
de consulados, em 
que for·em necessa
rios. Augmenta·da de 
120$ no < ll!aterial » 
- Facturas · consu
lares - sendo 6~~ 
para o consulado ge
ral · no Porto. 2!W 
para o consulado em 
Lisbôa, 20$ pal'n. o 
consulado em Genova 
e 20$ para o consu
lado em Soulh'a.nipton 

'H: •. íAjudas de custo .•.•.• 
·t0. Extraordinarias no Ex

terior. Accrescen
ta.ndoMse depois de 

Ouro . Pape~ 

L523 :ii1$iH 

f. • 319.:700$000 
320:001)$000 
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:«duplicatas de venci-
, mentos:~> as p:ila.vras: 
para occorrer ás dcs
peza.s eventuaes de 
viageus e outras re
sultantes do Tratado 
de Paz e· da Liga das 
Nações ('Diminuidâ de · 
30:000$000) •... . 

13. Expansão iF...conomica .• 
;H. Commissão de UmiLes 

(D i m i n u i r! a do . 
200 :000$000). 

!5. Porcenta:ge.ns so:bte ven
'";imentos. Para aiLeu
<ler ao augmonto dP. 
25 o/o nos veneimen
tos dos funccionarios 
do Corpo DipJomatico 
e do Consular em 
exercicio ·(para at
tender ao augmento 
de vencimentos de
corrente do decreto 
n. 3.990,--.de 2 de 
/janeiro . de i no, 
52:272$, papel ) . 

Som ma 

Ouro 

aoo :000$000· 
87:000$000 

525:Sj5$000 

600.:000$000 

52 :•2i2~000 

·í.. 57ô :770$655 2 . 06S:392$000 

:Art. 17 . O Pr~sident.e da Republica é autorizado a des
JJender pelo i\Hnistr-: ;o da Marinha, no exereicio de 192-t, com 
os servi~Q;; designado.s nas seguintes verba.s, a quantia :le 
61.057:0P!1$-i 25; papel, e 200:000$, ouro: 

L Repartições de ~farinha 
(augmetJt.ada de .. ... 
444 :458$. sendo .. : .. 
4.38 ;,4:58$. pela traru
ferencia, pau esta 
verba. de todas as do
tações con~ignadas na 
de n. í . - Canita.nias 
de Por-!0!;, e ã que se 
additou á. sub-consi
gnaç-ão, de ··i :320$. 
para pagamento a 
U!D machinista con
traetado, d a Capi .. 

Ouro . Payel 
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tania d o Porto d a · 
Bahiar de que houve·. 
omissão na proposLa; 
como tambem :pela 
inclusão da inpor
tancia de 6:000$, 
para um mec:lnico-. · 
electricista. do Servi
co ROOiotelegraphico 
do Estado Maior, que 
deverá figurar nn. 
sub-consignação r e
spectiva. Supprimiu
se a verba n. 7 - Ca
pitanias de Portos) .. 

2. Officiaes e sub-offi
ciaes. - (Augmenta
da de 16 :600$, resul
tado dadilxn\i.nuicão de 

~ ~lóg~?~·o~e~odr~ecõãõ 
de calculo, e 10~ :4.00$ 
e 34:800$, respecti
vamente, nas sub-con
signações que se des
tinam a vencimentos 
de capitães de mar e 
guerra. do Q. F., e dos 
quadros, extl'a.Ordina
rio e da reserva, do 
Corpo da Armada e 
do augmenro de r éi:: , 
f 58 :2{}(\~,sendo 28 :200$, 
.para vencimentos de 
um almirante gra-

. duado do .quadro sup-
plementar do Corpo 

· da Armada, e . . ... . . 
·t30 :OO!k$, na suh-ccm
signacão para o pa
gamento de diarias ao 
:pessoal a .serviço de 
aviacão e de subroer
~iveis, etc.. - (Di
minu ída de 2 :-iOOS, 
pelo erro da tabella, 

,, que consigna, no«Cor
po da ~mada :., 4 
vice-almirantes a •.• 
2~ ;8'()0$, tof.el •••• . • •.• 

Ouro Papel 

f .SG6:343$()00 
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i 15 :200$, quando de
ve ser: 4 vice-almi-
nmtes a 28 :2\Hl$, to
l.al 112:800$000. Au
gmentada de 1·7 :4004P. 
n a sub-consignacão 
<s: Corpo de Saúde Na
val - Pharmaceuti
cos ) para um capitão 

Ouro 

de mar e gue-rra) .. •. .•.• · ··-~ ···· · -- · <·-·: 

Pap&l 

13.426~{39$000 



3. Marinheiros, foguistas o tAlta-(Augmentada de IH: 7'368100, 
-substituída a tabella. pela seguinte): 

Peuoal 
i sargento ajudante • .•.••••••••.•..•. .-•.•.•••••.•.•. ·, .•• -. •• ~ 

Companhia de auxiliares especialistas: . 
.75 primeh·os sargentos, a..................... i :0808000 
7!.i Eegundos sargentos, a .............. , ...... , 8G+8000 

i !i O 
Companhia de mnsicos: 

2 mestres, i"" sargentos, a. ......... , •••••••••• 
4 contra-mestres, 2•.o ~argontos, a ..... . ...... . 

65 pl'imeirar classes, a •••..••••••.•• , , • , •••••• 
65 segundas da!'.ses, a ...•. •• ••.••••.•.•.• ...••• 
4t terceiras classes, a ..•••. , .•.•..•.•...••••.• 

180 
' Companhia de cornetoh·os o tambores: 

60 primeiras clas~~es, a ... .... . . ...... ........ . 
tli segundas cle.~es, a, ............... , ..... , , , 
.t5 grumetes, a. , , ...........••..... ~ ......... . 

!50 
Companhia de marinheiros: 

!ti pi'imeíros sargentos, a •••••••••••.••••••• •• 
92 sôgundos sargentos, a •• •• •. , •• •.•••••.•••• , 

323 cabos, a ....... , .............. ,, ...... .... .. ·•. 
i.lit7 primelrns classes, &, •••••• , • ••• •••••••••• , • 
i .6~0 segundas classes, a ........... , •••••••.•••••• 

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

-'.af9 

1:0801000 
8MSOOO 
6t88000 
4328000 
3218000 

3.2~8000 
2iti8000 
i80SOOO 

1 :ososooo· 
861SOOO 
~32$000 
32lSOOO 
21!}$000 
~808000 

Ouro .............. 
8i:OOOSOOO 
64-:8008000 

2:t60SOOO 
3:*!i6SOOO 

.. 42:t20SOOO 
·28 :0808000 
t4:256SOOO ------
!9 uosooo 
9 7208000 
8 1008000 

48:6006000 
78:4888000 . 

H9:!iíHiSOOO 
49i:~08SOOO 
3~i-:2(.08000 

J?a»ot 
j;U0$000 

Hli:SOOSOOO 

90:0728000 

37: .2608000 

!62:3608000 f.~74:132JOOO 

rfi\ 
t·, l 
(Jl , 
W' 

"õ' 
101 

~' 
w ... 
;:1 
~i 

o .,.,. 
N ! 
t>:ll 
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Companhta do fogulataa: 
Marlnbofros nnclonaes: 

i O primeiros sargentos, a ••• , •• , ••••••••••••••• 
tO segundos sargentos, a. , •••• ••••••••• ••.•• , • 

fOO cabOs, a ••• . ••••• •• ~ •• .• •••• . : •.•••• .' •• . ••• 
2110 prfmelr&s classes, a ....................... . 
'20 segundas classes, a .••••••.•.•• , ........... , 
600 terceiras olassos, a .......... , .. , .......... . 

i.iOO 
Contraotados: 

60 oabos, & ••••••• , •••••••••••• • •••••••••••• • 
!211 primelra~telasses, a •.• . ••••••.•.•.•.•. ·, , ••• 
230 segundas classes, a .. . .•••••..• ~ •••..•••• , • 
:48li terceiras cle.sses, a. •••••• , ••••••• , , ••••••••• 

800 . 

2:357Sti00 
i:9!itSOOO 
f :3USüOO 
t;OUJOOO 

soosooo 
656$000 

! :5603000 
:I.:UOSOOO 
!:2008000 

ll60$00G 

lnstrucção: · 

• 
' t;t ..... 

23:575JOOO 
30:f801000 

Ui:Í!íOIOOO 
261;0005000 
33&:000$000 
39Q:OOOSOOO :1. • i 93 : 80!l $000 -~ 
~----

:.-
2 

93: GOOS()OO z 
;I> 

326-:000$000 [2 
278:000$000 

;::, 273:()00$000 <aG7:200JOOO > ------
i . protessor de gymnastica e osgrJma do espada e bayoneta •••••• 
i dito de musica, que tambem serve ao Batalba.o Naval ••• . ••••• 

ü: ooosooo :-.;· 
6:0oosooo ::: 
3:000$000 •í 
3:600800() 

~ 
~ '(; .. !:. 

i dito de toques de corneta, idem ......... . ................. .. 
f lnstructor de inrantsrla, Idem., ••••••••• ,, ••.••••••• , •••••• -----4: 

Diversas gratillca~: . 
Pnra pagamento de gratlftcaçoes de: inoumbencla, artilharia, torpedos, teleg.ra

P\lia, signala.ria; divo~s de exemplar comportamento, de voluntario, de. 

~8:6008000 

. e11gajadu, premio do eng3jamento, especialistas; da to a Ui % sobre o soldo 
a gratlficaç!io e de auxiliares especialistas a Dutros.. ••• • • • • ... • • • . . . . . • • . • ~- .088:3508409 

Quota pa.ra. confecQã.o das peças de fardamento. _ .• ; •••.. ••••••••••. . . .'......... UO:OOOSOOO 
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Nilvios e estabelecimentos 

Typo ~I in as Gc1·aes (2) ....... . .... .. , . 
Typo Deodoro (2) .. .. . ... ......... .. . 
Typo l:larroso (1) .... . .. . .. .... .. . .. . 
Typo Bahi<'< (2) .. ..... . .. ..... .. . ... . 
Ty po Benjamin Constant (i ) ... .... .. ,. 
Typo l1el'ubl ic;\ (1) .. . .... . . .... . . . . . . 
Typo Ca rlos Gomes (I) . .. ..... . .. . .. .. 
Typo I'ar:t (10) ...... .... . . . . . . . .... .. 
Ty po .lo~é llonifacio (1) • . •• • . . . .. . . • • • 
Typu llclmonte (1) .... .. ... · ... . .. .. .. 
Typo l'crnambuco ('1) . . .. .•. • . . .• •. . • 
Typ c~ Uya puck (1) . . . .. .. ..• •. . . • .. . . . 
Tno Goya.z (!) .. .... ... .......... .. .. 
'fy po ..\c;re (2) . . . . . .. . . .. . .. ... .... .. 
Typo .Jntai:Jy (2) .......... .. ..... . .... 
Tende r Ceará e su bmer~ i veis . ... .... . . 
:\vi 5o.; ~ l ineü·o3 p) ... ... . .. . . .. ... . .. 
Dl'feza minada - Uase . . . . .. ... . ... . . 
Serviço radiotclegrapl1ieo . . ... ... ..... 
For taleza de Santa Cruz . , .. . .. ~ ..... . 
Es<:ola de A viação . . . .. . . .. .. ....... . , 
Escola s Profi.>sionacs . . . . . . .... . ......• 

~() i !l:l l J. ' . ... . . •.... . .•.• ..• . 

i 2~:p ; a . lra, diri.>ões c fl ot ilha.; . .. . •. . . . . 
C:ll'f!J de .\lar in!Jeii'Os Naeionae~ .... .. . 

Commandantes 

(/) 
o .... 
'éi) 
.c 
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N o u 

2 
2 
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i 
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. Officiacs 

cn 
CJ'J~ o 
<D .C :.. ...., ~ 'õl --; ·~ "' -o O = ::::0 

O) 
o. 

<.g "' õ 

2 2 
2 
i 
2 
1 
:l 
:l 

-10 
i 
i 
1 
1 

i 
1 
i 
i 
i 

-- --
4 30 

2 

Sub-officiaes a inferiores Praças 

"' "'~ 
<fl "' "' ~ o "' ~ e o QJ .C 

"' .!::: ...,c: <fl .... "' o '(i) o 'õl ~ c: 9 O) ~ ·N C:·-'O .c ~ 'O .c ~ "' ·ã -~ = -o o éií "' = "0 0 
:.. :::o ·c ::lo 'C 
u 'E:; 

<O) ~ 'E:; ~ 
o u o <.g ~ 
u 'V Q u 

36 2 2 2 24 8 {2 4 
8 2 2 2 i O 2 2 
6 ·1 i 5 i { { 

8 2 2 2 
' 

10 2 2 2 
8 i i ·1 ô 1 f i 
4 i 1 3 i 
3 { 3 i 

20 i O 10 t u 
3 1 2 i 
5 i 3 1 
2 :l :l 
2 1 { 

1 i i 
4 2 2 
2 2 2 

i O i i i () 1 
2 2 
5 1. 15 i i 
4 i 7 
2 1 2 i 
6 1 () i 
4 t 4 i 

-.-- -- -- -
iH 16 8 26 11 3 u 22 8 

8 3 3 2 



Cpmm~ndo;; da esqua.dr~, divi!ÕM e lloWb&s : 

? cosinheiros, a 960S ..... .... ...... .. ............... , , • 
8 dlsponsoiros, ~ 6608 .•... . .....•.... . ..•••• . . , •••• ••• 
IS ereados, a 6601 ... .. .... . ... ... . . ... ... . ...... ... ... . 

Cot•po do Marinheiro!! Nacionae11: 

3 cosiolteiros, a 960 •• • •••• , •• • • •••• •• •. • •••• ••••••••••• 
lS cosinheit·os, a 7208 ..•... .• ..•....••••••••• ••. ••.•.• • . 
:.! a~udant.es de cosioha., a 6008 ..... ... ............... .. 
3 clispcnseiros, a 8-&.0S •• , .. ............................. . 
3 dispeoielroa, a 660$ .. ................ . . .. ....... . ... . 
9 creados, A 6608 . .... , ........ . . , .... , .. ...... ... ..... ... · .• 

i2 creado~, a !)~OS .. .. . : .... .•. .•••••• • •.••••••••••••••• 

Navios o e.stahelecimentos: 

i-i, COiinhoiros, a 960S .......•• • . ••••.••••••••• : •••••• • . • 
65 cosinheiros, a 72DS .• . .... .•• • • •.•• ••• ••••••••••.•...• 
~ ajudantes da oosinba, & '12US •• • .••••••••••••••••••••• 

34) ajudantes de cosinha, a 600S . ...... . ........... .... .. . 
9 pacleiros, a 1 :Oi-4-S •• .•..• •. .. .•.•• •• ••••..•. •••...••. 

$9 dispeuseiros, a 81.U3 . .......•••..•• . ...•••••••••••••• • 
26 dispenseiro>, a 6508 . ....•• . . •••••••• ..••••••••.•• •••• 

jM creados, a. 660S .... . .. . .. . ..••. . •. ••. •. • •...... .•• · · · 
tt3 creados, r. !S'OS .. . ...... . .•..•.•.•.......... . .....• · . 

6:7208000 
6:7208000 

Ouro 

3:300$000 f&:7iOIOOO 

2:880SOOO 
3:600$000 
i:2008000 
2:ti20SOOO 
i:980SODO 
li:9tOSOOO 
6:~808000 2,;6001000 

.t-2:2i08000 
.f.6:8DOBOOO 

2:880SOOO 
i8 :000SOOO 
9:31168000 

-L9:~60SOOO 
17:t608000 
i08 : 2~0SOOO 
61:020$000 3~5:2068000 

Papel 

.996:8361000 
------- ------ - -----

15.~3 :8~1510i0 
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;~;,;.~'.~!.!if:?~f.!:;;_r:.:~~ ;·T•-:;~\;;:>_':;·· '~tt ~:,;· .·· '.';~ ···< ·_-!:: \.-:::_·:·· ··':'.,> -:}?, . _ . \·\:?·>~:· , ·:_· :: ;:~ ,,_,,_ ·:~ ·:::~~:=:~!-~·'·:::: ,.;,_~r::·f.~Y~~m;:g?~;\w~g~~J;~~fr~~ 

' - ~.Batalhão Nava.l- (Augmentácla. de t:SOO$, substituída a discri~ 
minaÇll.o da. ta.i(a pela que abaixo se segue).: 

Commanclante e 2° commandante ; 

2 cozinheiros, a 8iOS ...... , ....... 
i dJspenseiro, a .•.•• • • , • , , . • , ••• 
i criado, a .. , .. ~ t ••••••• • •••••• • • 

Officiacs: 
i cozioboiro, a . ... . ............. . 
i dispenseh·o, a . .• •.•••• ; •••• • . . 
8 orlados, a ti40S .............. . . 

Sub-officiaes o inferioras : 
i cozinb!liro, _a ...•• .•. •. . ••.. . •• 
i dispenseiro, a .••.••• . •• •• .. • •. 
9 oriados, a. %20$ • • • ••• • •.• •••• • • • 

Praças: , 
i cozinheiro, a ......... . .... . , .. 
f ajndante de cozinha, a . ••• , ••• , 

i:680SOOü 
720$000 
MOIOOO 

84-r .'(100 
7201.1~00 

4:3208000 

7208000 
5405000 

3:7808000 

{:200$'000 
Boosooo 

--------

2:940$')00 

!:l :SSOSOOO 

li :040,$000 . 
{:800$000 

Ouro 

{5:660$000 •••••••••••••• 

t. A:rsenaes e Dírectorin do Arm o. monto: 
{Augmentada de 66:0f.SS925, sendo ~:200S, pÚa mais um apon

tador do Arsenal do Rio de Janch·o; 3~ : 2I8392ã, para paga 
mento de gratificações addicionaes por tempo de serviço aos 

-.J! 

~ 

PapQl 
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opemrios dos f\rsona.eg; 27:000$, pat·a. 20 sot•vonto;; de oficinas 
da Directoria do Al'mamento; c õOOS, por corrccçãodecalculoJ. 

Augmontada de ~30:G80S no HPossoal extraot•dJnario da Patl'o
moria e Diquo Flnatua.nte do Arsenal de ~farinha. do Hio de 
Janoit·o)), n.flm de pN'Ccborem os mesmos vencimentos, tanto 
os funccional'ios do quadro como os oxh'll.Ol'dinarios. 

Augmenta.da de 36:000~ p:u·a mais um contt·a-mastro, qu:.\h'O 
operarios de 2• classe, um do 3", cinco de 44

, cinco de !:í•, dois 
aprendizes .de 4" cJasgo e dois do 2.~, na (<Dh·octo!'ia do Arma.-
tnOllto,. 1 ' t t t o , • , .. t t t t. • • t t 1 t t t 1 t t t t t • 1 t t t t t t 1 1 t t t t t t •. t t t1 to ,. t 1. + t t t t t t t 1 1 t 

11. SuJlOrintcndencia de Navegação •••• , ••.•••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • , • , , , , • , , • , • , • 
i. Ensino Na\'al- (Augmcntada de 70;'3()0$, substttuida a. disct·i

minaç~o da. sub-consignação (<Escola Nn.va.lu, pela que abaixo 
se segue, tendo em vista o rcspnotivo l'egulamento, approva.do 
pelo deoreto n. H.i27, do 7 de ab•·U de 19~0): 

H lentes cathotlrn.ti~o<~, a...... 0:6008000 1.0!>:6008000 
6 lontes substitutos, a. • • • • . • • • -6:0008000 36: OOOSOOO 
2 professores, a ............. ,' 9:6008000 HJ:2008000_ 
2 adjuntos, a ......... -....... &:ooosooo l2:000$00ll 
i mostre" I • I t • f ' I I I 

0

1 I I t t' I I f I t I • I I t J I 6 • • I I t I .. õ : 4008000 
i7 instructores, a............. 2:0808000 3~:0003000 
i secretario ••• , , •..••. , .•. , • , , •• , • , , .•• , •. , 8: 4008000 • 
~ primeiro offirial •• -. •• ; •• , ••..• , . • . . • . . • ... • 6:0008000 
2 segundos officiaes, a..,.,.... 4 :200SOOO 8:400$000 
i porteiro .....•..•...••. , .••• . .••... , .• , • . • 3:6001$000 
1 ajuda{lte Llo pol'Lciro...................... 3:0008DIM · 
4 continuas, a. . • .. . .. .. .. .. .. 2: ~oosooo o: 6008000 
4. conservadores, a ••.• , .• , , , , • 2: 4008000 O: 6008000 
4 serv~ntes para as ~mlas, "'·.. i :4408000 5:7605000 
:t r ou peiro . .. . . . . . . . • . . . • . • . . . . . • • . . . • . . . • • • i : 200SOOO 

3.852:35()Sôi2 
991i:i003-í00 
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i ajudante do roupafro .••• , • , • ••• , • , • , ••••• • t:OOOJOOD 
·1 <:aslnhoiro para. aspirantes .................. !:8005000 
t despGDSolro, idem •••••••••• , ......... , , • , • .i:iOO.IOOO 
i ajuilante de coslnholro, idem ••• , ... ,, •••• ,. lJOOSOOO 
l serventos de copa. e ooslnba, a ?'IOJOOO !:880JOOO 
8 copeiros, a., • .- •••• ,.,. ..... . 8i0•000 6:t80JOOO 
i S&l'Vanté de ·enfermaria. •••••• , ... ." ••••••••• t:OOOJODO 
3 patrões, a... . .............. 3:600JOOO iO:BOOSOOO 
7 foguistas' ............••.•...•....•••.•.... · 7:1>601000 

26 marinheiros ..•. .....••••.•..............•. i!:9iOSOOO 
2 cosinheiros para o dirootor e 

omolaes, a .•... •...•..•. 8iOJOOO i:680SOOO 
i dlto para sub-omoiaes, ••• , ••••••••• .• , •••• 600SOOO 
f. dito para a guarnição •..••.•••• , •• , ••••••• i :200.IOOO 
i ajudante da oosinbeiro .. . ............. .... 6001000 

, 2 despenseiros para o dh·éotor . 
i :UOSOOO e omctaes, a.... . . . . . . . . 720JOOO 

i dito para sub·officlaes •• < .. ..... .... ....... : ' I 1)40~000 
(. serventes de gabinete o labo-

ratot·ios ............ , .. .. i :.f.i0$000 1>:76tSOOO 
11 creado~ para o dlrector o offi~ . 

2:'7001000 _ ciaas, a ....... ... . ·...... li ..,G$000 
3 croodos para sub-officlaes, a. i20SOOO i:21lOSOOO 

Gratificações addicionaos ao seore· 
tarlo, lentes. e~c . . .. •.•••. •. ....• •••••••• ••• , 28:8003000 

- --·--
'22:920BOOO 
------

Ouro Papel 
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8.: IM a t :e r i a 1 "'--' ((Au-
. gmentada. de • · :· .• -.

,1.660 :000$, iS CII1d O 
Ll260 :000$ nas sub
consignações desti
rul.das a 4: Farda
mento (matería. :Pri
ma):., que serão re 
unidas sob a desi-· 
gnação de ~ Fal'da
mento - Para in.- · ., 

. fer-iores, praças, gru
metes e aprendizes~; 

· de 800 :000$, na sub- · 
consign.acão <:Muni
<:ões nayaes:z.; de 
1.00:000$, na de..:: Ma- . 
terial de constru
-c.ção illaVàl :.; de ••. · 
i.800:000'$-, 10.a de 
_;;: Combustível >, onde 
se aec:<o('scentará :<&:in
clusive ex:periencías 
<JU ensaios para o em
prego de carvão na
cional~; <i e i 00 :000$, 
na de «Obras~. man
tida. a discriminação 
eonstante da tabella 
para 1.920, destacada 
a. importancia · d~ 
60:000$, sendo •.•.•. 
30 :000$ para concer
tos do edificio da Es- · 
cola. de Aprendizes 
Marinheiras da. Pa
rahJ'ba, e 30 :000$ pa
ra c- mesmo fim · un. 
Escola de Aprendizes 
l\Iarinlleiros em Ma
ceió, e podendo cor
rer po~ conta desta. 
sub -consignação a 
despeza com os -';!S
tudos necessarios. 
planos c orcamentot. 
para a construcoão 
do um porto miliLa.t 
de primeira ordem 
em local qu '3, po~. 

C. - :Vol.. XVI._. 

,<:'J' I JI J 
.d (Jt} 
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770 ANNAEs DA CAMAIL\' 

.suas condicões es
trategicas e preparo 
mais economi:co, seja 
-considerado a melhor 
base de o p e r a c õ e s 
para a esquadra; e 
de 3{)0;()00$, par a 
uma. nova sull-consi
gnação int i t u 1 a d a 
«Aviação nacional~ 
·(podendo ser a.ppli
cada a · tudo que for 
:nece.ssario á organi
zação do serviço); ·e, · 
reduzida de 400:000$, 
na sub-colllSignação 
4: Munições de guer-
ra~) ... .... . · ....••... • 

9. Addid o .s - (Au
grnentada de .••••••• 
6:000$, para paga
mento de vencim~ntos 
a um 1• o!ficial . da 
E.\;colá l~aval; ·e ·di-

. minuida. de 101 :997~$, 
sem.do 20:400$ na 

. sub-consignação «Di
rectoria. do Expedi
ente~ ; 22 :·9'32$, de um 
mestre gera.} e Getc 
fogui:sta.s do A.rsenal 
do Rio de Janeiro, e 
~Q:065$, de opera
rios do mesmo Arse
nal) ; (augmentada de 
12:000$, na « Directo
ri.a. do Expediente,, 
para dous chefes . de 
eecção a 12 :000$ cada 
um; em vez de um 
só chefe de secção. 
Augmeiltada de ..•. 
3:600$, na sub-con
si0'1lacão ~ibliotheca · 
e Mu-seu de Marinha», 
para um a.rnanuense). 

10 . Pesca e saneam~nto 
do littoral ••... ..•. . 

!~ !· 

Ouro 

. . -~ ·-- .. . ·-· ...... -·. 

. .. ...... " ....... ..... . ·-· .•·· · 

15.000:072$000 

081:014.$000 

200:000$00~ 
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SESSÃO EM 31. DE D~RQ :0~ 1920 771 

() 

~ H. Munições de bocca 
- (Augmentada de 
2.433:360$, para aL
tender ao actual en
carecimento dos ge
n.eros ·alimentícios,. ~ 
de 1 :642;()5100, por ser 
i3 o numero· do pes
soal· mai!Rimo da Di
r~ctoria 'do Arma
mento. E reduzida: 
de 21 :312:$500, por 

·•· serem 695 o.s sW:l-of
ficiaes e mecanicos; 
de 16~:·607$500, por 
serem 6. 404 os ma
rinheiros, foguistas, 
eLe.; de 219:000$, por 
serem 800 os foguis
tas contractados, e de 
V! :235$, por serem 
<lS taifeiros em nu
m~ro de 603) ••.. ." .. 

12. Classes inactivas 

Ouro 

· (Augmentada de ... 
360 :440$004, para ar
tender ao pagamen
to dos officíaes do 
Corpo d~ Armada ul
timamente reforma
dos. Na discriminacão 
da quota de 30 :000$, 
'<~:Para attender ~o 
p-agamento aoil offi
ciaes, sub-officiaes, 
.etc.:~.>, accrescente-se: 
q:e bem àssim aos 
func.cionarios c i v: i s 
que se aposentarem 
no mesmo ·per iodo») . . .....•.... ___ ... 

13. Despezas ext.ra:oTdina
rias. - (Augmentada 
d c 3 • .8S8:972!f'·íSô, 
rara -;luas novas suh
con5i;;na\.:Ões com a. 
~Jisr.rimiuar.;ão seguiu· 
I e: «Para pagamento 
da g-ra.Lificação de 
que t.rata o dooreto 

Papel 

9.874:1595$000 

-L 232 : 466$233 
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n.- 3. 990, de 2 de ja
neiro de f920, a todo 
o pessoal; nos liilli·ites 
do mesmo decreto, e 
de accôrdo com a ta
beBa Qrganizada pelo 
:i\finisterio da ·Mari
rinha, 3.!94:653$796; 
e ~ Pa:ra. :pagamento a 
diaristas nos domin
gos e f.eria-dos », •••.•. 
452 :5118'$550. Na dis
criminacii.o -da. quota. 
de 150 :000$, par a 
« Eventuacs (tomada 
de contas dos respon
savcjs da Marinha, 
etc.:>) •. M~crescent.em
H', c1epois da palavt'a 

.-<= ent .. erros », as pala
vras; « de dvis e mi-
litares~) ........... . 

1.1. Despczas em ouro .... . 
4.0-lt/ :i'72.$496 

--------- -------· 
:200 :000~000 61.057:099$425 

. ----------- --:-~~-~ 

Al·t. 8.• :Fica. o Gover.no <mlnrizado: 

I. A t>Onlraetar; até .pelo maximo -de !tO . 000 :IQOO$, 'parei, 
a conclusão das ob1·õ:ls do dique da Ilha das Cobt·ns, constrúcçãu 
0 equ ipamento de officinas, na Mesma illlu ou em logar quú ao 
Governo p::n:ccer mais conveniente, podendo ·:1.pplicar , para taes 
fins, o produclo ou o saldo do producto do credilo aberto, em 
apolices, c a abrir o cr·edito, ou creditas, ou effectuar as ope
l':loões nccessarias para perfazer o restante, limitada, entre
tanto, ·em 15.000:000$000- a somma a ser despendida no exercício . 
de 1921: . · 

II. A ~espender, abrindo crcdit,o ou cre.ditos. ou realizando 
opera~ões no respectivo limite, a somma de 12.000:000$ com a 
eoritinuação dos l.rahallws de rcparaçã,o da esquadra, serviço 
de avia\;.ão, substiLnição de baias, acquisição de noYas unidades 
e de material para o serviço de pesca, podendo ser emprega.do 
nas referidas obras 'Pessoal estranho ao quadro do Arsenal de 
Marinha e bem assim se-r applic.ada vara aquelle fim a impor
tancia devida pelo seguro da porta do dique naufragada; 

. UI. A distribuir á. ·Pagadoria da MarinJ1n. até AO :000$000, 
1Ja ~uh-consignação «Fardamento» da verba 8 - 1\fateríal, para 
a.ju_stc de. contas, de farda mento, em dinheiro, durante o .r:xEH'
Clclo: 

IV.· X reunir em uma sô sub- cousigna•;ão, na vel'ba. s• . ._J 

1\Ialerial .- as .quotas 1~ara •Je:~v.ezas meudas do ruinisterio, 
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distribuindo, ·por adiantamento, á Pagadoria da Marinha, ns 
destinadn.s á5 rcp:J.rtir;ões que. funccicnam na Capital Federal 
e Estado do llío de Janeiro, em quatro prestações, no começo 
dos mezes ele Janeiro, nbril, julho e o:1Lubr·:>, rcr.ebendo depois 
o 'fhesonro, da mesma po.g-ndoria, a resl)eetiva prestação de 
contas. Peoceclcr-se-ha do mesmo modo com l'e1uçii.o á~ sub
r:onsignações, e te., ccAcquisíção ele obras, r-oteiros, etc. ll, (]UH 
tambem sN·ão distl'ihu idas ;pelo. toLal ú. ,m.esma. -pagadoria; 

. V. A reorganizar, •sem aug-menLo de despeza, o Gahinel.e de 
Identi1"ícacão inslallado nrJ l\linisterio da Marinha; 

vr. A mandar fazer os e.slndos e orçamentos para as ollr:.t<~ 
<.le repal'OS e resl.am·a~ürs de que cnr·ecem as carreira.s, pontes 
e offieinas elo At·senul de Marinha do Pará e para a con:>tt'U(~
çfio de url1 deposito do inflammaveis e municões do mesmo 
ursena.l, podendo executar, por operações de credito, as obras 
orçadas, logo que a Companhia c.Port of Pará'> inície a con
strueoão do ·cá:es que vai da officina Camelier ao Igarapé do · 
Ladrão, a que está obrigada por clausula contractual. 

Art. 19. A.o .pessoal-da Patromoria, Di.que Affonso .Penna. e 
Capitania. do Porto e da Usina Electrica, ao qual a lei manda 
distribujr etapa, será abonada em dinheiro nos dias em que 
comparecer ao serviço, em vez da etapa, que cessará, uma diaria 
correspondente ao valor da etapa a. que tiver direito. 

Art. ~o. Ficam extensivas aos professores do ensino E'le
mentar, aos mestres de gymnastica e natação e de musica dê!S 
Escolas de Aprendizes Marinheiros (lo Pará as vantagens do 
art .. !1° da lei n. 2.290. de 1.3 de dezembro de 19f0. 

Art. 21 . Fimllm restabelecidas as áutürizr.:}ões TU. IV, V, 
vr e VIII dG art. 7° da lei n; 3.991, àe 5 de janeiro <le Hl2ü, e os 
arts. s• e 9• da mesma lei. 

Art. 22:· Fica o Presidente -da -Repuhliea autorizado a 
âespender pelo l\Iinisterio da Guerra a importancia de •.... 
1..700:000$, ouro, e 121.918:074$'721, papel, com os serviço-<' 
designados nas seguintes verbas: 

1. Administrnção Central. 
- Augmentada de .. 
6. (}70: 6-65.~~ sendo ... 
6:480$ para attender 
a o desenvolvimento 
do serviço dn Conta
bilidade da Guet-ra; 
2 :700$ para a g['a
tificação addic!o:n:J.l 
de 25 % sobre os 
v e n c i m e n f. o s rlos 
runccionarios rh In
Lendencia da /jner!':~: 
10 :800.$·, l)ela l'f\Uni~.o 

Onro :Papel 
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.ANNAitS DA .€AMARA 

' · 

{los tres · ter~eiros 
off.iciaes da Inten
deneia da !Guerra aos 
nove, todos já con
signados · na tabella, 
mas aquelles 3 figu
rando na verba. de ad- · 
didos; 18:720$, para 
os ~eguintes venci
mentos annuaes :do 
seguinte pessoal da 
Jntendencia. da Guer-

. ra: um apontador, .-.; 
3 :6GO$; um feiwr do 
sez·viço geral, 3 :000$; 
um ajudante d~ pot·
teiro, 2 :~00$; e seis 
serven~es na officina 
de alfaiates a :1. :620$; 
corrigido· o nurnnero 
de 4 officíaes da. Con
ta.bilidadé da Guerra, 
•que são 19 e não 10. 
c()mo estiá: n!li J)ropos
ta; 2 : 4(}0$, para pa
gamento de mais um 
auxiliar de telepho
nista no Departamen
to Oentral; consignan
do-se na Directoria 
de · Contabilidade da. 
Guerra, oito serven
tes com o ordenado de 
1_:440$ e a gratifica
cão de 720$, sem au.;. 
gmentar a dotação; 
2 :920$, para oceorrer 
á differença de ven
t~imentos de Qliatro 
terceiros patrões da 
lntendencia da Guer
ra, ficando o quadro 
de patrões com.pos to 

· d e um patrão-mór 
com a diaria de 12$. 
e iO patrões com a 
diaria de 10$ cada 
um; 26 : 6i5$;· para a t
tender ao pagamento, 
na Directoria de Ma-

Ouro - :P~l 
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terial Bellico do sé
guinte acorescimo de 
pessoal dos deposites: 
1 carpinteiro, diaria 
de 9$; 1. . ferreiro, 
diaria. de 9$; i .pe- . 
dreiro, diaria. de · 7$; 
2 serventes, diaria de 
M3; .e 6.00{) :000$ para 
pagamento da gratifi~ 

. cacão provisoria con· 
cedida pelo decre 
n=--3. 990, de 2 de ja"" 
neiro ile i924}, ao pes
soal efvil e militar .• 

2. Estado-Maior do Exer
cito. - A.ugmenta.ua 
de 9 :636$, para atten. 
der ao aecrescimo 
de diarias de praças 
de pret, emprega:das 
na Imprensa Militar, 
sendo compositor·es, 
diaria ae 3$; impres
sores, diaria de 2$; 
encadernadores, i:lia
ria de i$500 •.•. . •• ~ 

·; 3 .· !Justiça Militar. 'eoni
gido o engano da. pro
posta sobre o numero 
de auditores. que .é 
-d~ ·4 na primeira re
gião e 3 no Departa
mento da Guerra., sem 
alteração do total da 
:vel'ba ••••• • •• • ••• ,· 

· . ~4. Instruccão Militar, 'di
minuída de 621:600$, 
sendo 600:000$, no 
material ds avía:c.ão 
militar, que pa!sa 
para a verba 15 ... 
6:000$ pela extin
cção de um cargo de 
ad,iuncto no Coll~io 
Militar do Rio de .ra
neiro, ffQe :p3,~0u ~ 

. ... · ..... -·~. ~.- . · .. · •· ... ·: 

~-···~--~ ... :.~ . -.... -.: 

·-·· · ··-·~ ~--~ .... ... -... 

/ 
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professor em v.irtude " 
de reintegração e .... 
i5: 600:$ ·pela suppres
são de dois Jogares 
de feitor e de· 4 con
tínuos na Escola Mi
litar; augmentada de 
718:680$, sendo ... : 
10:800$, nas 4: diver
sas vantagens» para 
J.JI'eparadores, que são 
10, assim distribui
dos: daus na. J!:sllola 
d .e Estado - Maior, 
quatro na Escola Mi
lltar. e um em cada 

eollegio m i 1 i ta r; 
3:600$ para serem 
consignados nas ~di
versas vantagens», 
para gratificar;ão, co
mo auxilio de alu
guel de casa., de 150$ 
ao fiscal -e ao aju
dante da Escola lHili
tar; 200:000$ para 
ampliação do contra
do da missão milita1· 
de instruocão; de 
35 :000$ para am
pliacão do contr-acto 
da missão franoeza de 
aviacão; de 59:760$ 
para attender ao pa
gamento . de 30 ser
ventes, dous prati
eos de pharmacia, um 
enfermeiro, e dous 
!Serventes de· enfer
maria. que já. cons
tam da- tabella pro
posta, no Collegio Mi
lita<' do Rio de Janei
ro;· de 6 :570$ para 
pagar a. m-ais .quatro 
serventes existentes 
3Ja Escola de Estado
Maior; corrigida Q 
administração daJS es~ 
oolas assim : 

QnTO 
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. 
1 commandante - Ge

neral de brigada ou 
coronel. 

1 fiscal- Tenente-co~ 
ronel. 

i ajudante - capHiio .. 
~- secretario - Tenenl\!. 
1 i:ntendenLe-'fenente. 
1 .medico- Capitão. 
1 vt:tat·in:u·io-Tenente. 

ESCOLA MIL!TAI\ 

1 secretario ---:- .Suba.l
f.~rniJ. 

3 medicos-Sendo dous 
:subalternos. 

ESdOLA DE .:\VIAÇÃO 

.,1 commandante- Co- · 
Tonel ou tenente-co
ronel . · 

1 fiscal - Ma.ior. 
1 secretario - i o te

nente ou capitão. 
Os demais cargos con

servados como estão. 
De 9 :600$ de um pro

fessor do -Collegio :Mi..:. 
.. litar do Rio ds Ja

neiro, reintegrado em 
Sl.A.l!IS funcções; <le 
i : 800$ para -paga
mento da differenoa 
de vencim~ntos de -i 
continuas {lo Collegio 
·Militar do Rio de Ja
neiro, cujo direito já 
foi reconhecido pelo 
governo; de 2i :600'$: 
para pagamento de 
differença entre ~ 
vencimentos de ad
junctos da Escola Mi
litar e os de profes
sor a seis docentes; 
de H O :000$ para at..: 

117 

Ouro Pa:pe1 
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- tepâér ão pagamen-
-~ to do pessoal diarista 
; da Escola de :Aper

feicoa.rnento, e auxi
liares civis. necessa- · 
rios ao seu fun(}cio
=namento, admittidos 
nós termos dos arti
gos 22 §§ 2• e 4" do 
decreto n. U. iat, de 
7 de abril do · corren
te anno; de 95 :265$ 
para o seguinte pes
soal da Escola Mili
tar : . um electricista. 
diaria de i 0$; 2 aju
dsntes de electrieista, 
diaria de 6$; 2 da
ctylographos, diaria 
de 7$; i carpinteiro 
de 1 a classe, die.ria de 
9$; f carpinteiro de 
!2• classe, diaria de 
8$;, 1 ferrador, dia-

. ria de 7$; i ferreiro, 
diaria de 7S; i cor
rieiro diaria de ;7$; 
! pedreiro, diaria de 
·7~; 2 ajudantes de 
ferrador, diaria. de 

· - ! 5$;_ 2 ajudantes de 
corrieiro, diaria de 
5$; 40. serventes, dia- · 
ria de 4$; de 2:880$ 
para attender M pa
gamento dos venci
mento-s de um mes-. 
tre ferrador da Es
cola do ®stado-Maii)I'; 
de 30:000$ para pa
gamento . de gratifi
cações pela regeneia 
de turmas supple
mentares . d-a Escola 
1Militar; de 8i :870$ 
para pagamento Õ9 
·40 \Serventes, 2 pra
tieos de pbarmacia. 2 
enfermeiros e 41 ser
:ventes de ~nfermaria, 

; 0Ul"' 

/ 

- PJ41ill 
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que já cons fAm das 
tabellas p r o p os t a s 
.para. os Collegios Mi
litares de Porto Ale-
gre e Ceará; de •••.• 
40:935$ para :paga
mento de 20 serven-
tes, um pratica de 
pha.rmacia, um en
fermeiro e dois ser
ventes de enf.ermari.a. 
que j.á; co.nstam da 
tubella proposta pa-
ra o Collegio Militar 
de !Barbacena.; e de 
16:800$ para com- 1t 
pletar (IS vencimen-
tos dos inspectores do 
Collegio Militar dCJ 
Rio de Janeiro, sendo' 

Ouró ..... Papel 

6 :000$· para os de 1• 
classe: e 10:900$ para 
os 12 de 2a classe ..•.. : -.- •• -•.• ,;,.: • .-. -, 5.37tk340$•-19~ 

5\.. !Arsenaes, inten:dencias 
e fortalezas, au-
gmentada de 
357 ;356$·500 send·O' 
300:000$ para exe
cucão do contracto 
de 21 de ,julho de· 
•1920, sobre pessoal 
technico destinado á 
reorganizaoão d o s 
arsenaes e fabricas; 
6:570$ para dia.ria 
de 10$ a·um uruaebi
nista e 8$ de diaria 
a um foguista da 
lancha do arsenal oo 
Rio de Janeiro; réis 

. 15.:512$500 para. pa-
eo gamento do seguinte 

pessoal dos serviços 
de fortalezas nos 
Estados: Estadoi do 
Pará, um patrão 
diaria de 3$500; 4 
marinheiros~ dia.ria 
de ~$; Estaao do Rio 
Grande do Nor,te, um , 
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patrão, diaria de 
3$500; 4 marinheiros, 
diaria de 2$; Estado 
do ·Ceará., um patrão 
diaria de 3$500, G 

· marinheiros, <liat·ia 
dé 2$; 5• região ml
Htar, 2 marinheirüs. 
diaria de 2$; 30:000$ 
vara attender ~o pa
gamento do pessoal 
encarregado da lim
peza e conservação . 
do armamento por
tatil do arsenal de 
guerra do Rio de Ja
neiro; diminuída de 
3:000$ pela sup
pressão de um lugar 
vago de 4° official 
no L<\.rsenal de Guer
ra do Rio M Janeiro; 
desdobrada a tabella 
do pessoal para as 
dotações das officinas 

. de chapas para cin
lurões e de projectis 
·do Arsenal de Guerr~ 
do Rio de J aneíro, 
assim augmenta:das 
8:274$000: 

Offieinas de chapas, ate.: 

i operulo, dia

ria i"····· 2. opetarios,dia· 
ria. u ..... . 

· ô opera.rios, 
ô.iaria 6$ •• ~ 

ili opera.rios, 
âiarb ss ... 

H oper&rios, 
ôfaria '5 •.•. 

i aprendiz de 
t~ classe, 
diarta as ••• 

i aprendia do 
• classe, 
dlarla 21200 

5:4711$ 

!i:MOS 

i3:t40S 

9:l25S 

i6:060S 

i:O~S 

803S · 

~.. ··:. . .. .... . . 

Ouro Fa;pel 

• 
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i aprendiz de 
3• classe, 
diarla iSOOO &8U 

s aprendizes de 
. ~classe, 

diaria ssoo. 365J 
Empreiteiros. .f. 7:5135 

OfllclD& de 
projectls: 

7operarlosde 
t• classe, 

iOO:OOOJ 

diari& 91... 2!:~5S 
!O operarios de 

· ~ classe, 
diaria 8$... 22:200S 

9 opera.rios de 
a• classe, 
diaria 7$... 2t:995S 

23 operarias de 
4• classe. 
dlari& 6S... so:370J 

3i operarias de 
sa classe, 
dlarla. ss... 62:0505 

20 operarios de 
s• ela sse, 
diaria. 48 ••• · 19:200S 

{7 aprendizes do 
f& classe, 
dlaria 3$... i8:M5S 

8 api'eadizes de 
!A classe, 
dia ria 2S200 6 :42-'5 

to aprendizes do 
a• classo. 
'diaria U600 5:MOS . 

ig ilprendizes do 
4-" clas se, 
Llial'ia :!.S... 6: !)3;i5 

20 aprendizes de 
5" classe, 
diaria $500. 3: 650S 

258:274S 
. &: • Fabricas- Augmentada de .•• 

77:0i5S pa.ra pagamento de 
mais 4!.) operarios ;:nanda~ 

Ouro Papel 

2.508:1.03$265 
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dos incluir no respectivo 
quadro pelo aviso n. 77, da 
H de fevereiro de t 920, do 
ministro da Guerra., pela. 
necessidade dos respectivos 
seryiços," assim discrimi
nadoS: 

. 6 operarios de a- classe,. diaria. 
78, iS:330~; 8 opera.rios de 
-i•,classe, diaria ~. i7:520$; 
8 operarias ·de 5• classe, 
diã.ria 5$, U:600$; i2 auxi
liares de i• classe, diaria t-1, 
i 7 : 5203 ; H auxiliares de 
2- classe, diaria. 38; i'2: 04-aS •• 

7. • Serviço de saude - Aogmen
tada de 233:0931720, sendo 
50: 3i3S720, de aocórdo com . 
a 1eg11inte tabella para o 
~ospital Central: ' 

. Uan ajudante de pÓrteiro~ 
3:&00S; Wll pedreit'o, 2:-400$; 
um carpinteiro, 2:.WOS; um 
bombeiro, 2:i00l; um pin
~. 2:4DOJ; \1Dl. feitor do 
parque, i :8005; dois te1& 
phooistas a. ! :6201 annoaes, 
cada um, 3:~S; ~ coneai .. 
ro, i:6~~~; um encaderna
dor, i :uut-A.ogm.ento pva 
attender 6.s deficienelas das 
maau, t5 :0008.- Almoxa
rifado-~ miúdas, 
n:QOOJ.-Bcãpas para. m&iS 
Efe&'meirol e servenws •••• 
!:8331'110 ~ de 70:680S para. 
pagamento do ~&1 dvil 
ao.~ de "lollde Fóra 
e S. Pa.ulo, que se acham 
fwlcdoD&Ddo de acc:Ordo com 
o decreto n. i3.&$3, de iS 
de junho do t9t9; ds 2:920S 
~ara mais dois serventes do 
Laboratorlo ·de Ba.cter~lo
gia.; de 153:iOOS, assim dis-o 
tdbuida _Par& vencimentos 
doa ftu1CCJOD&1'ie» do LabG-o 
ratodo Cbimico PbaTmaceu~ 
tico Militar: Um eiCl'ip~u· 

Ouro. Papel 

..•..••.....•• i.U3:967S1i00 -

. • 
' 
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ra.rio, maJs.i:800$; um ag00.. 
te despaehante, mais f : 800$; 
cinco escrevente$ de i• clas
se, mais 6:7503; cineo escre
ventes de 2• classe, mais 
6:000$; um archivista., mais 
f : 3501 ; oito maniptiladores 
de i• classe, mais 10:800$; 
iO ma.nipuladores de 2• elas
se, mais i!:OOOS; i2 mani
pàladores de s• classe, m• 
t2:600S; de •6:0808 pa.ra 
attender ao pagamento de 
maia i6 serventes a. t: 620S 
annuaes ·cada um e mais 
oito enfermeiros de a• classe 
a 2:520J cada um no Hospi-
tal Ceu.tral •••••••••••••••. 

Ouro 

................ 

Papal 

i.~55:978J7JO 

8.• Soldos e «ratifi~ de om~ 
ei&es - Augmentada de 
i.4i-5:1500S, substitaida a ta.
bella da' proposta. pela se-
gulnte, e ainda feitas nellas 
as segui.ateS alterações: mais 
tres capltles, i& primeiros 
tenentes e um segnndo t&
nente de infa.n:ari& ; um te
nents-coronel e um capitão 
do quadro medico, um pri
meiro tenente pharmaoeutico 
e uw primeiro tenente vete
rinario, accrescida, portan-
~. a tabeUa. de ug:ooos .. ~ ............... i7.5f0:659S8ioi 

•· 
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! marechal :• ' O aro J Papel 
Soldo . .............•. ~ ....... , . 22:39[)899.2 
GralH1caç.ão •.• .,., ••• ,,., ••• ,. u :200$008 33:d008000 

' ---
8 gcneraes do divistto: · 

~8: 7998992 Soldo . ...•. ~ ........ 41 ........ -. • 

Gra tífico.ção. , ••••••• , •••••••• 9:-i003008 225:600~000 -----
22 gcneraes do brigada : 

i5::1.993992 &Ido. 1 • 1 • • 1 t • 1 (11 I I I 11 I 1. I llo I I I 

Gratificação •.•••••••••••.....• 1:6oosoos õ0i:600SOOO 

~ ~ ~ 
"'" 

~ 
" ~ 
" " 
~ 
Sl 
~ 

"' ~ • 
" c.··~ 
~ 

----- >~ 

88 coroneis: 
Soldo . .. , ............ · ... " ... ~ ..• H :5998992 
Gra tificaçllo ••• , • , •• , • , ••••••• 5:8008008 i.lí3i:2.00SOOO ª' 't>-! 

1:'1 . 
. f/1. -----

i2f toncntes-coroncis : 
Soldo . .................... · .. , . 9:6008000 
Gra tifica~ão ....... · •.••..•.••• 4:8008000 1.7!-2:qQOSOOO 

----- ... 
· 2:15 majores : 
Soldo .......................... , 7:5~9$\IM 

. Gratificaçlo ••• .....•..•. • ...• a:aoosoo4 2.679:0oosooo 

.~: 
~ 
~: 
~. 

-----
802 capítlles; 

6:000$000 Soldo ...... ....•.•.••••• , ••••• . 
Gra tíficaç.ã.o •.................. 3:000~000 7.2t8:000SOOO ---

LOi5 ! 01 tcnootes: 
.. 

Soldo . ••..••.. • ............... ~ • 4:591}$996 
Gratifica~o .•••.. •.•..••••• , .. 2:300S004t 1. u 1: ~oosooo 

--·-· 
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i .222 2°' Lenontcs: li-
Soldo . ... . .. . . ..... . . ... , , • .•• ,. 3:6008000 ~ 

Gr;\tificação • •• • ·~·-· • • • •• ••• • • • i:SOOSOOO 6 .5~:8005000 • o e • • • • • • • • • • • 27.9n :700SOOO 3 
!"l ~ ----- -----· ~ 

l!i 
<I QVADJ!O ISI'i CI.U. "' e. rp' I i géncral de di'li!!ão : r ::n 
:-I Ul '" < Soldo .•. . . . . . ••• . • ••.•••• . .. . í8 :7998992 Ui ::: ;... 
~ Gratificação •••• •.•• •• •• ••• •• • 9:~008008 28:2005000 o ~ 

---- 1>1 
., .,, 

2 gouoracs de brigada : ~ ~· 
Soldo •• . . . •.••• •.•• . .• .. •• • .. U:Hl9S992 .. 

Co) o 

·oratifica~~o .•• ••••• . •••••• • •• 7:6008008 u:ooosooo .... Ir 
"' - --- t:j ;;i 

u coroneis : 
t':l 

Ü :599S992 t:t Soldo ... .. , ••••• •• , • •• , ••••.• 1:<1 . 
GraUfioaçao .•••••••••• •••. ••• ts:soosoos t 9i ; 400$000 :-I 

t>:l 
i: ---- Q 

iO t"nentes-coronois : ~ Soldo . .• . ... .. ..•.• . . .•••.• . • 9:6008000 
Gralificaça.o ••• ••••••• • • • • • •• • 4::'8001)000 tU: OOOIJOOO ~ 

8 majores : 
.... 

7: ~g9S996 ~ Soldo. I I t 1t 1t 1t 1t 1t 1t lt •lt I I 1t t 1t 1t 1t •• 1t 1t 1t o 
Gratiftcação .•.• ~ t •• • .• .. t .... , •• • 3 : 8008~ il :iOOSOOO 

9 capitaes : 
Soldo .. : . . .. ••. ••.• .. ••.••. •. 6:0008000 g Gratificação . .••.. · . . •• . , •• . •• . 3:0008000 8f1000SOOO • • • • t • • • • a t • • a 581 :+OOSOOO . 

----- ------ .... 
00 
<:10 



QU!DlO ~-

i coronol: 
l?t[.:'·-fl . 

Soldo. I 1 "I .... ". , e, e 1 e' ••• I e. I 

GraUfioaçlo .... ~ •.....••..•.• 

i tenente-Coronel : 
' ' Soldo-: •. .••..••• , ••.• . ••••••• 

Grãtlfttaç&o ••••••.••• ~······• 

A deduzir: 

it:399Jil~ 
a:8001008 

9:6005000 
l:800SOOO 

Graiificaç~oa destinadas a"os otll
claes do. quadro eapeclal ~uo 
a9 percebem pala tabella' • • SH :200&Ui0 

<>•ro 

f. 7 :400$000 

••:•oosooo ............... 

Venelmantos dos omci&es cujas 
vagas niio BBrio preencbldas 
e:c-vi do que determlaa o de
oreto de 18 da junho do t ti 9, 
em quanto Bll&S unidades Dlo 
foram organizadass sondo um 
coronel, seis tenentM-coro
nols, f3 majores, 65 capit!l.es, 
99 primeh·os tonontos o Hi8 
segundos teneutes •••••••..• , 2.3i9;300SOOO •••••••••• , ••• •••••. •••••••, 

Pa.pel 

31:8008000 

28. 500t 9005000 

~ t530:500S!56 

26.030: 399SSU 

• ,;.,') 

~ 

~~ 
~I 
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I:) 
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0}:1'.\IITA~IE:'ITO DA 2• LIIIU,I. 

2 coronci<;: 

Sol<lo ........ , .•........... , 4 

GrHtifkaçlio •.....••.• ••• -••• , • 

2 majores (adjuntos): 
Sold o . . , •..... . .. . .. , . . .... , . 
Gra I ifiCalff\O •••••.• : • • • • • • · • • • 

i catiitào (assistente): 

Soldo ....... . ....... . ..... .. . . 
Gl'atificac:ão .. .. .... ... . . ...... . 

2 -1''' tenente~ (ajud11nles de 
ordens): " 

Soido •.•... ... •.... . •.•.•. •. • 
Gratificação. , ..... . . . ......•• 

2 1u tenente.~ (auxiliares) : 
Soldo . •. ...•......•• . , .•. . , .. 
GratificHção.,. , , . , . . .. . • .••.• 

2 2•• tencntos (auxJiiarcs}: 

Soldo ...... . ...... .. . . .... .. . 
Gra.tiftcaçl\o ...••••. • .....••..• 

H:!i99$992 
5:8008008 

7:5996996 
3:800800-\ 

Ci:OOOSOOO 
-·a:ooosooo 

4:!J99.S!J96 
2:300SOO~ 

4~ti99Sil% 
2:300$00~ 

3:600$00() 
i:SOOSOOO 

" 1l' ., 
~ 

~ 
l? 

"C 

li-
~ 
3 

3.t:800$000 ~ 
l!i 

(Jl ' 

"' 
~~ I 
(Jl '" -, 

22.:800$00\l gl ::: 

J::t 

~ 

~ 

, 
.... i-' 
c;,, ... ~ 

Ir 
"' 9:0003000 c 

rn 
;;i 

t:l 
t=1 
N 
1:'1 
'::' .... 
til 
~ 

(\: l"llj0~1)00 
o 
t:l 
t-1 
..... 
<O 

··~ o 
i3:800SOO!> 

10:800$000 ••••••• • •••••• !Oll: ooosooo . ~· 
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DIVERSOS SHRVIÇOS m ~ 
. 00 

' \ ~ 
Ouro· Papel 

~ Addicional de 20 Yt ios officiacs das guar· 
niçDoa do Amazonas, Parâ, 1\la.ra.uMo a 

373:260$0ÔO 
~ 

llla.tto Grosso •••..••••••••••••.•••••••.•• 
~ 

Diaria. da 4S a 200 aspirantes (art. 31 cla lei 
202:000SOOO ~ n. 2. 738, do 4 do ja.ueiro do Hl13) •••.... , .. Sl 

Vencimentos a officiaos reformados, honm•arlos "' "' 
ou do 2~ linba. quando no oxerciclo de com- ~ 

"' missões pL'oprlamentt~ militares; diaria aos I >1 ~ 

officlaos no desemJlenho de func~es teoh- z z nfcas; daspeza s de cor L'On tos da. repr(;lsan- ~ taÇã.o arbitrada pelo MiMstrG ao pesssonl Ql, 

do seu gabinete o gratffica%fi.o pelo sorvJço 1::t 
do tomada. de contas, na ~ rma das dJspo- ;..: \ ' 

siçGes resutamentares ; pelo desempenho !; 
de commiSS(Ies nccessarlas o pot• substi-

~-· tuições, inclusive a de :l50S mansaes a 
reformados nomeados para substituir os ;... 
eO'ectivos om diversas repartlçlles1 abo-
nando-se nos omciaos at·regimentados 
quando forem obrigados a perma.necet' em ,. 

·quartel ou loaalidade onde não tenham .. . , 

rasidencia pat•:t serviço de instrucção das 
respectivas unidades a quantia do 28 pa.ra 
o almoço, qne não po:lerá ser paga em 
çHnheiro aos omciaos, sob pretoxto 

õ30:ooosooo i. HJ5: 260$000 ttlgtlnl •••. ............................... · ............... __ .., _____ ----=------
Totctl .• , , ~ .• , •.•• 11 ••• •• ............... I t-. I I I. I' t tI I e 27.330:6a9S8H: ,, 
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9•. Soldos, etapas e gratificaçbes 
das praças de pret
Augmentada de 2: !iliOS 
para pagamento de diarla 
de 2S550, que deve ser 
abonada a. cada um dos 
trcs radio-telegraphistas 
em serviço na. estação 
installada oo quartel ge... 
net'aJ, nesta. Capital, á 
Praça da Republica •••• 

G"'. Classes inactivas - Diminuida 
de t20:000S para. paga
mento deaposentados cl
l'is, que passam para o 
or.;amento da despez& do 
Ministerio da. F~UCnda ••• 

u•. Ajudas de cilsto ••• · ••.••••.•• 

u•. Empregados a.ddidos, dinü
noida de 45:24-0S, snbsti· 
tulda a tabB1la da pro
posta pela seguinte •••••• 

Iotcudencia da Gaerra 

2 agentes de compras: 

Ordenado.... 4:000$000 
Gratificação.~ 2:000$000 

Escola. Prntica (Extincta) 

f b!bllotheca.rio : 
OrdGnado.... 3!6005000 
Gratifica<;ll.o.. i:SOOSOOO 

Collegio Militar do Rio do 
Janeiro 

f mestra: 
Ordenado... • 3:600SOOO 
Gratificação.. t :800SOOO 

Arsenal d.6 Guerra da Ba
bi& (Extlncto) 

· i profeHBOl' : · 
Ordeaado.... !:0001000 
Gratiftcaçao.. ãOOSOOO --

Ouro P:J.pel 

3i .OU:2918260 

12.925:520$638 . 
500:0008000 

H t :484$000 
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790 

Arson&l de Guerra de Matto 
r'l1"0'l90 {EuinctoJ 

(Pessoal do &ceôrdo com o 
&rt. ~~ da lei n. 3.089; 
de 8 de j&neiro de US6} 

3 chefes. de seoc-,..ao : 
Ordenado.... 3:2008000 
Gl'&tlfio&Ç&o • j : dOOIOOO 

J agenta de COMpras : 
Ordenado.... 2: SOOJOOO 
Gra.Wl~ç&o. i:*00$000 

Olllclnas: 
t <:bela de mACbiuu: 

Ordenado.... 3;2005000 
Gratiflaaçao • t ~ 6005000 

i mastros:· 
Ordenado.... 2: SOOSOOO 
Gtatiticaçao. i :l-001000 

7 contra.-rnesttes : 
Orden&do.... 2:000$000 
Gratiticaç!i.O. !·:200$000 

i elec::trlcista: 
Ordan&do.... 2:800$000 
Gmtitlca~. t ;iOOSOOO 

3 operaríos de i • obwe : 
Joraal. ...... SJ0!\6 

· Gratitlcaçio. 2SS~ 

~ operarios da 2- classo: 
Jorn&l... • • • • -lSíOO 
Grat!fleaçao. ~JOOO 

t operarlo de 3• cl~ : 
Jornal.... • • • 3$133 
GratificaçAO. i$8~7 

Com}WlhJa de Apr~n:fua 
Artiücca 

i mestL'C: 
Or1en~ ••• f:&00$000 
Gt&~. ~001000 

,.~-~-=-::;·.~ 

Ouro Papel 



H•. DetlM'tamento da 2~ Linha (D. G. li): 
lVimfnuida da 6i:800S, pela sub3tituiçllo da tabella 

da proposta pola seguinte ................... ~ 
(Decreto n. :tJ.OiO, de 29 da maio de HH8) 

Poosoal: ' 
1 genct•al comma.ndante (além dos vencimentos 

milltaros do sua t•ororma)1 L'epreseata~i!.o..... 7:6008000 
t coronel sttb-ollafe •..•••••••••• , 
1 dito .>ecrota.rio gol' ai,,,.,., •••• , 
2 majores adjuntos .... , .......... . 
i capitão assistente ••• J •••••••••• 
2 otHclas subalternos, a.Jud~t:Jltss da 

ord on3 t •• , •• ,. •••• 41 , •••••••• _, 

2 dito3 auxiliares, i.., tenante3 •••• 
2 ditos idem, 2"' tenent61! ••••••••• 
4, amanuanscs: 

IJiaria, ••..•• ·• t • , ••• , ....... , .... . 

GratiHcaç.\o .................. . 

f a L'Ch i vi i ta- bibliothecal'io: 

Ordenado ................. , ..•• 
G r a tificaçilo ............. , • , ... 

-1 porteiro: 
Ordenado .••.•.•.••...•.•••••. 
Gratificação ..... , ...... , .... ,. 

Verba 8• •••• 

26000 
j:800$000 iO:i20$000 
-----
3:6008000 
1~800SOOO 5:iOOSOOO 
-----
3:200SOOO 
1:000$000 ·1::800$000 -----

() 
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2 continues: 
Ordenado , • ~ •••••••..•••. , . , . ·, 
Gra.tiOcaç~O . ..••• ~ .............. . 

·i:600SOOO 
8008000 4:800$1}00 ------

2 sorventes: 
Ordenado ..................... . 
Gratitlcaç~o •.....•..•..•.. , ••. 

. 1:~40$000 
7208000 4:3208000 

-----
3 ordenanças: 

Gratificação . ............... t , •••• :1.:080$000 3:2408000 
--.....-.,...._...-- ----

Delegacias nos Estados: 
8 co1•oneis chefes das regiões excepto 

a :1•, t•eprasentação •••••• : ••••• 
8 majm•es ou tenontas.-coroneis sub
. cbMGs, repl'esontação .••.••.••••• 
8 capitães seeretarlos, repro$antaçã.o. 

12 ditos chefeg das delegacias 1ws Es-
tados, ropresonta~ll.o ........ •., .• 

:1.2 auxiliares, i"" ou 2"" tonontos, re-
presentaçfio ...... ..... 4. 4 •••••• 

U aruanuensos; representaçj\o .....•. 
40 eabos ordenanças, roprescntaçã.o •• 

Inspecção e tt•anspot·te: 

4:8008000 

3:6008000 
3:000$000 

3:000$000 

2:4008000 
1:800SOOO 
f:080SOOO 

Para ns despazas com as diarias o t1;ansportes de 
commissll.o qu~ Cór dotorminada. pcló Govm·no 
pat·a inSJlOCcionat· o rogulaPizar os sorvlc,;os nas 

38:400$000 

28:8008000 
21,:0008000 

3ti:0008000 

28:800SOOO 
79:~00500(} 
43:200~000 
-----

Ouro Pa.pat :t 
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dolcgaclas, commis5:I.O quo podará sar falta 
polo chofe, sub-choro do dopa.rtamento, on por 
um coronol do ~:<Ol'Cito do !• Linha, acompa-" 
panl!ados do um ajudant'3 do oL'dons e Ol'do-
nança ..... , .. ~ ........................ ,,... 20:0008000 

tl.' 0bl'(l8 mHitares ....... ••••••••••• ,' •• , •••••••••••••••• : •••••• 
Hl.• Material- Diminuld~ da tlíO:OOOS, destinada ao gabinete de 

physica e chimica. da Escola 1\Ulita•·, n. 7, da 3"' parte; 
augmentada de 3.648:7-lOS, sendo 3:000~ para o n. i8, 
diversas despczas do LabOl'lltm•io da Bactereologla ; de 
:13: !408 para attondeL' ao pag;Lmonto das tripulações do 
duas lanchas, sendo uma da Õ11 rogi11o militai' para o ser. 
viço da guamição de Maceió, o outra da 1n região militar 
para o serviço da gmn•nição de Villa. Velha.. no Espirito 
Santo, e tendo cada lancha a seguinte tripulação, com as 
ya ntagens a baixo : 

Um patrão, dinria 68 ; um machinista, diaria 68, e tl'es marf
nholro!1, além ela. etapa da guarnição, cada um, diaria. 
28; 800:0008 pal'a. atumder a acquisição do equipamento 
oncommendado c por encommendat'1 pela consignaçilo 
n. i O ; de !S: OOOS para eleva" de iO: 0008 para Hl: 000$ o 
n. i alinca b, afim de attender-se ao serviço de patentes 
que passou do Supremo Tribunal Militar pat•a a SccretarJa 
da. Guena; tOO:OüOS para a Escola de Al'laçilo Militar ; 
!iOO:OOOS p:u•a t'or·rageus a forragcrts, otc.; 3:6DOS pa.t•a 
acquisiç:to do1·evislas tecnnicas o~livros Jlat•a a Dh•ectoria 
da Sn.ude ; 2:000S p[l,l'a c~pcdionto (a Intcndenoia da 
Gmwl'a: 500:000$ para flu·darnonto, otc.; :1.00:000$ para 
mntoria prima pat•a o Ar3onal do Gncrl'a do Rio do J<t
noiro i 30G:OOOS pat•a oxLraordbarios com as grandes 
nrnnouras da1! tropas ; 600: OOOS transferidos da verba 4' 

............ 1 ... 830:0005000 

---. 
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do material para a Escola de Aviaylo Míl!tar ;· de 872:000$ 
pel~ raiorço da~ s~guintos dotr.ções ; 

ADXINlS'CRAÇ~O CE~r!IAL 

t.• Gablnoto do ministro, etc. o) 
Dlroetorla. Oeral de Con· 
tabllldada - Expodlonta, 
o te ... ," " .. ~ •. • " . . '. r' • •• .... ' ......... 20:0GOSOOO 

FORTIFICAÇÕES 

J2. • Combustivul, lubl'illcantcs,etc. .......... .. ,. HiO ~0008r)00 

s~;n \'IÇO I> E SA O O F: 

i6.• Utensílios, utc •..•.. . , ....• , 30D:0008000 
i'7.• Modioamontos, ct(} .•• ; • •• •• 600:0008000 900:000$000 ---------

IJJVnnSAS DllSfl!!:ZAS 

22.• Acquisição do instt•umantos, 
oto . . . , ....•.. : ..... .... . 'JOO: OOOSOOO 

23.• Luz para qu:u·teis, etc •.. . .. . 6!)0 :0008000 
~i.• : Transpot•to do tropas, etc. ,,. i.:í00:000$000 3.000:000$000 

----------
DESPEZAS ESPE(aAES 

Bventuaes .. . .. . .. . ..•..•. , . , .• , . . . . . . . . . . 150:000$000 
J.t},• Commiasão em pcti~ est1·cmyciro,' augmcntada da 100:0008 ouro •• 
17.• Rcoraanização elo Exercito .... . .. .... . .. . .. .... . , .. . ••• ,., •••• 

' . 9 

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

I 

• , • .. . • . .. . • • • 28.iU :Mi$00& 
llGO:OOOJOOO 

i.500:000.00G i.UOD:OOOJOOO 

·1. 700:000J0()0 il1. 918:07-i$'111 
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. ,/... . •. . . -.~· ." . . . L .. • :. '• :. ' 

SESSÃO EM 3f OE DJ"..7.ÉMBRO DE 1920 7\15 
' 

Art. 23 Fica. o Go-remo autorizado : 

I -A empregar as dotaç(Ses ouro e p&pel da. ru briea i 76
- ReoL'• 

ganização do Exercito - no serviço financeiro das operações do cre
dito, que fica: autorizado a fazer, dentro ou f6ra. do pa.i)!, de &O<:Ordo 

• com o art. 2° da. lei n. 4.152, de i3 de outubro do HJ20, par:l 
attender ás necessidades de Exercito Nacional; 

II- A manter adjlidos militares no Paraguay, Urugua.y e l't~rú e 
a. conservar o5 das legações do Chile, Republica Arger1tín:~ <~ fo'ran1;a, 
correndo as despezas pela verba orçamentaria respectiva ; 

lll- A elevar os effectivos do Exercito até o limite da l11i iln ft
:.ução de forças, abrindo pa.ra isso os necessat•ios creditos; 

IV -A vender as publica~ões do Estado-Maior rio E:ocm·cito que 
não constituam segredo, e a.ppli~Lr o producto ao melhot·amento d:t 

_ Imprensa. :Militar ; · 
V- A pagar aos sargentos ajudantes o quantitativo destinado :l 

fardamento, em dinheiro, de a.ccordo com o.;; preços da. tabclla de 
distribuição que esteja. em vigor, e tendo em vista o tempo de dn
ração do mesmo fardamento ; 

VI - A transigir sobre os proprios naciona.es dependente..;; rlo 
Ministerio da Guerra, para com o respectivo producto adquirir Im
moveis, e construir edificios, destinados a quarteis e estabelecimento:;; 
militares nas regiões em que se acharem a.queUes proprios ; 

VII - A auxiliar com a. quantia. de 90:000S00() u EstõlÕO d~· Pa~ 
ra.ná, na. conservação da. estrada. de :rodagem est:ra.tegic:L do Gu.wa
puava~ á. foz do Iguassú, podendo abrir os necessarios creditO'\; 

VIll - A realizar contractos, além do exercício, por tempo pot·om 
não excedente de tres annos, quando versarem sobre construcçOes, 
acquisiçôes de material de guerra, força e luz de est<\belooimento:~ 
militares, alugueis de casas, e campos para inYernada..'!, c locaçOe!l du 
sm'Viços ; ' 

.IX ..,.... A abrir c~dito até a qua.ntia. de 2.000:000$000 p:trn acqui· 
sição 'do material de aviação ; · 

X - A abrir os creditas necessa.rios ao funcciona.munto u inata
laçã.o da Escola de Veterinaria. e das Escolas de Intendoncia (E!il:'ola 
Superior .da. Intendencia da Guerra. e Eseola. de Adminl~t.t'nçi\r.. 
Militar) providenciando quanto aos vencimentos no p{H!'lortl C' :lo 
quantitativos de material; 

XI- A abrir os cz·editos necessarios ao pagamento ciu terço do 
campanha. a.os officiaes e praças que, duraDtc o e5t:l'io do guerra. 
com a Allemanha, estiverem em ;.;crvi~o da. defe5a. do litt"rnl (~ r·uJn 
tempo em dobro já. foi mandado contar pelo Governo; 

. XII-A ceder, por intermcdio do M.ínisterio da Gttel'I';t llllln. :11'r'a 
necessaria á construcçilo de uma. egreja. na. Vill[l Militar; 

XIII- A 1•eve~· os regubmento.o das repartiçõe~. fabl'ica~, nr.se· 
l)aes, hospitaes e esta.beleeimcnto.;; de ensino, assim como os qunrlro::; 
dos officiaes e praças das ~u·mas e serviços do Exercito, de modo a 
pol-os de accôrdo com a.s suas necessidades ; ' 

· XIV -A augmantar para iOS, a diaria do.s mocanicos ela Ese<)la 
de Aviação Militar, assim como a arbitrar e mandar :~obonaL' diaria:~ 
aos ra~iotelegraphi9tas da.s fortalez:lS, quando julgar coavenioo~; 
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XV- A a.brir os creditas que forem necess.arios ás despezas qnc 
re~ultarcm da. o1-ganlzaçilo judieiaria. e processo militt~.r; 

XVI- A preencher. ouvido o C.onselh.o de Instrucção respectívo, :ts 
yag~ existentes de professores de aulas dos Collegios 1\lilita.res, com 
~djuntos do a.ntígo curso geral providos em aulas, por for~a. das leis 
ns. 3.45* e 3.565, de 6 janeiro e i3 de nove-:nbro, ambas de 1\H8, · 
uma. vçz que sejam estes pertencentes a. sec:;ã.o na. qual a ,aga se 
tenha verificadO. Na. falta de ta.es adjuntos, poderão s~r providos, . 
na.s referidas -vagas, professores do antigo cuL"so de adaptação cuj:t. 
competencia seja. comprovada e reconnecida pelo mesmo conselho ; 
e quando ulo existirem professores, esse proVimento poderá ser feito · 
sob identicas condições. pelos ex-coadjuvante~ tornados· :tdjuntos nos 
termos do art. 1i4, da lei de 6 de janeiro a.cima. citada; · 

X VIl - A empregar em a.equíSições, etrectuada.s ou por etreetua.r, 
necessarias ao Exercito, o producto da. venda de munições e arma
mentos imprestaveis; 

XVIII- A.. abrir o necessario credito para o pagamento, ao 3° offi
cíal da. Secretaria. de Esta.do do Ministerio da. Viação e Obras Publicas, 
Gabriel Pinheiro de Almeida., durante o tempo em que serviu na 
commissão de estudos de operações de guerra. e de·acquisi~o de 
m::t.terial na Fran~a., das mesmas vantagens poouoia.rias que tive1·am 
os membros da dita. Co:rnmissão ; 

XlX- A reorganiY.a.r o montepio militar, tomando por base, no 
que julgar conveniente, o tn-ojecto do Sena.do n. 80, de i 92.0, apre-
sentado pelo Senador P lres Ferreira; · 

:XX-A entregar :.i lemandade de Nossa. Senhora da Conceição 
verlficado o seu direito o terreno occupado pela. Egreja. de Nossa. 
Se:ohora da Conceiçã-o de Campinho, seu antigo cemiterio e demais 
dopendencias e situado i rua Coronel Rwgel, nesta Capital Federal ; 

XXI- A fazer a melhoria da. reforma. do segundo ~-rgento do 
Exercito, Manuel Luiz da. Paz, com as vantagens cDncedid<lS pelr, 
a.rt: 23, da. lei n. 2.290, de i3 de dezembro de i910, aos inferior:es, 
voluntarios da Patria., inutilizados por ferimentos recebidos na cam-
panha do Pa.ra.guay ; · 

XXII-A crear, na Directoria do Material Bellico dous lugares de 
continuo, rom vencimentosiguaas aos da. Directoria de Engenharia., 
devendo um delles ser preenchido pelo auxiliar de 2"" classe da. Fa
brica de Cartuchos do Reatengo1 que vêm desempenhando essas func
c;;ões ha quatro annos, e que conta oito annos de serviço no M.inisterio 
da. Guerra ; 

Art. 24. Aos ofi.iciacs J'efol'.m-ados compulsoriamente ou 
de accurdo com o art. 1.3 da lei n. 2.290, de 1.3 de dezembro 
de 1910 será ubonado o soldo do posto effeetivo que tinham 
a contar da data do decreto de sua inatividaà-e, o qual ser.:t 

. clas·sificado na verba ·10' - Classes inactivas - satist'azen~ 
lhes a diff.erença em rectificacão, dos respectivos calculos, 
quando apresentat'em suas patentes. 

Art. 25. Serão dis~ribuidos á. Directoria de Contabili
dade da Guerra e ás delegacias fiscaes, nos Estados na. :t'órma 
porgue · for pe-dido pelo Ministerio da .G!lerra, as 'impo~an-
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c ias corres:vond:entet; ás · doLaÕões de todas as consignacôe:;, 
elos §§ 14 e 15 do {)rçamento . 

O referido ministerio subordina-rá. ao 1·egimen das mas-. 
sas aquellas que assim convier, mediante as seguintes prc
scripções: 

a) fixação dentro dae dotações de determinada quantia 
para ca<ia unidade, estabelcciro~nto, repartição ou commis -
são, que a receberá por trimestres adeantados, na esbaçã.o pa
gadora; 

. b) as tabellas ;relativas a essas importancias serão orga
nizadas pela Intendencia da Guerra, ouvida á. d'irectoria a 
que estiver Gubordinada a reparLiçã-o, estabelecimenl.o ou 
commissão e appr ovadas pelo Ministro da Guerra; 

c) nenhum adeantamento se, fará antes .da prestação de 
contas do acleautamento anterior, salvo ordem expressa do 
Mi.ni::rLro da Guerra; 

d) .os saldos das diversas massas serão considerados 
economias licitas, dos cofres dos coMelhos administTativos, 
com excepção porém, da forragem, considerada individual, 
cujo excesso continuará a ser recolhido ao.s cofres publicas, 
devendo o excesso de d:espeLa, verificado pela neceSsidade dü 
serviço, sobre as distribuições feitas, ser atten<lido pelos mes-
m~ cofres; -

c) DS L:Onselh06 administrativos :respondem .pelo em-' 
prego das ma·ssas c prestarão suas contas por intcrmedio do 
intendente. - · 

Art. ~0. As aU:loridaclc~ wilit.atcs competente::> farão r c
cvlller :i Iuleudencia da Gucna o quantitativo cot·r·cspondenlc 
uo f-ardamento for necido ú.s pr~ç.as para. desconto. 

A1t . ~í . l.>ara os officiucs do Exercito c da Armada a lei . 
o posto de capitüo ou capitão-tenente, c que tenham mais de 
um filho matricuhtlhJ eill um tios :collegios milHares,·, o des
conto de qu~ t raW. o par agrapho unico do art. 74 do r egula
menlu do;; dlttts t:o lleg-ios 5er<i. elevado a 60 o/o para todos os 
Jllho.:;, cxt:r.::!Jto para o primeil'o que conLiuuará a sr.::r de -iO % .: 

· · "\ rL. 28. Serão dispensados ilc rJUblicação o;; coutrados · 
quando essa publicidade prejudique a defesa nacional ·C exija 
~il;illo. . . : 

Ar L. :!D. Os tl!ficiacs, no dcscmperiho de funcção tcchnica, 
cummi.s:5ào ou cxecueãq ele .s crvic;o, pcrcebc.:rão as seguintes 
diarias: . . 

Quando, fóra de sua guarnição, po~ cspa1,;o de 24 horas, 
fi(l mínimo : 

General, 20$000; · . 
Official superior, 15$000; 
Capitão ou eubaHerno, 10$000. 
Quando na sua propl'ia guarnição, ou fóra della em ca--· 

sos não comprehendidos -no anterior, mas em local ond~. por 
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'll{o;r ~:; ;;id.ade ;ao Lra.baih0, .ienhám de effect_t.iar pelq manos 
uwu. refeição normal: 

General, i 0$000 ; 
Official superior, 88000; 
Capitll.o ou subalterno, 7$000. , 
Paragrapho unico. As diarias refereo~s á. primeira tab~lla. d'?sta 

<trtigo serão abonadas desde a. data. da pa.rttda a do regresso, mclustve, 
descontados os dias de viagem em que a alimentação cort·er por conta 
do Estado. 

Art. 30. Continúa em vigor a .disposição do art. 3° da lei · n. :1..687, 
de i3 de· agosto de i907, para. pagamento dos soldos devidós aos vo. 
luntal."ios da Pa.tria, e relativos aos exercícios anteriores ás datas dos 
reconhecimentos dos direitos dos alludldos voluntarios aos soldos-· -vi· 
taiicios em questão, ficando prorogado o prazo para habilitaÇão de que 
cogita o art. 2° da. mesma. lei. 

Art. 3i . Os exames e ana.lyse:; feit'as no labora.to1·ío de bactereologia. 
serao pagos adiantadamente, segundo a tabella de preços organizada. 
pelo Ministerio da. Guerra, sendo recolhido o producto a.o Conselho 
Administrativo do referido laboratorio, e ahi escripturado sob o titulo 
- despeza. a annullar - para. que tenha. applicação na acquisk,.ão ele 
~pparelbos e l'ea.ctívos para .o laboratorio. . 
. Art.'32. Continuam em vigor, c;om os accrescimo(e .modificações 

íieguintes.: 

Arts. 70 e 85, d<(lei n. 3.4,3~, de 8 de janeiro de 1918 . 

. Os segiÚntes :J.rtigos da lai n. 3.'3lí:, de 7 d(! janeiro dé i<Ji 9 ; 

Art. 37, ns. V1 VIr e VIII. 
Art. 39. 
Art. -H. Menos a. parta final. 
Art. 42. Supprimidas as palavras « preristo em ·lei». 
Slo reyjgorados os saldos dos creditos a.l>ert~ pclo3 decteto.s : 

Ns. :1~, ~:17 e 13.452 de i 5 e 29 de janeiro de :1919, para o m63tnO 
fim a que se destinam ; 

N. :14.101, de i7 de março, rectifi.cado pelo de n. !4.235, t tido 
de 23 de junho de :1920, pa.ra o mesmo fim a que · se destinava e de 
acc-ôrdo com o art. 2• da lei n. ~.:152, de :1920 ; . . . 

N. :1.4.:1.23, de 2i de roürÇ.O de 1920, destinado a. reorganização 
do serviço, ainda. nã.o completado ; 

N. H.59õ, de 2 de junho de :1915, plu·a acquisiç.ã.o de material, 
JnUUiçôes e armamentos á Yista de encornmendas feitas OU pOl" fazer. 

Art. 33. O cargo de archivista da DiJ:ectoria de Saude set·~ exst'
cido por official reformado, percebendo pelas yerba.s 8 .. e 10". 

A1't. 3i-. Fica. extíncta a. distineção existente entre as officinas de 
!" e ::.• ordem no Ar.senal de Guerra. do Rio de Janeiro. . .. 

A1·t. 35. Ficam commettidos a.o encarregado. dos tra.ba.lbos da. 
organização do Serviço Geogl.'aphico Militar sob a,' direc~o superior 
da chefia. do Estado ~laior do Exercito, ·os encargos : 

a) de projectar a &pplica~ão do credito Totaào; 
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bf <re pr'omov~r ~ execul}ií.o de trabalhos r8mune:r·ado.s (!ll l; 
~enham por ohjectivo o treinamento do.s se.t·viços e installa
ç.úes, ou que fo1·em (jonside1·ados de utilidade publica; 

c) de applicar a renda proveniente dos trabalhos remu
nerados á an1pliação e aperfeiçoamento das in.staHaaões c 
servi((os; 

d) de legalizar as de3pesas e rendas dos diversos grupos 
'de serviço -geographico militar, mantendo para este l'im uma. 
escripturação conveniente (t })ôa marcha dos trabalhos de or
ganização e que possa fornecer opportunamenle os elementos 
;Seguros para toma-da de contas na Dir'ectrn·ia Geral de 
'Conta·bili<lade da Gue:rra ., 

. ,c:\rt. ·30. Ficam e::t:Lensivas as di.sposiçõ~:; da lei n. -i. 2ü6, 
de 9 de dezemàro de 1920, aos ofJiciaes e pl'acas que, em 
cumprimento de ordens ou em virLude -de estudos a que .sejam 
pbrigados, venham a soffrer accidentes de avia~.ã.o. 

Art. 37. 'Fica revigorado o <;aldo -do n. ·-; - 2' parte
:(Gabinete de phys)ca e c-himica, etc.) da verb<.~. ~5' do orça

. J'llento da Guerra para i 920, para os fins all i Indicados . 
Art. 38. Aos aiumnos da Escola i\lilitar que d.eixal'<~.m 

a e · ser matriculados no segundo período de cada anuo lectivo, 
será 'Perm iLt.ido prestarem e~ame das disciplinas -de <IUe de
pendem, na se;:,'1mda -quinzena· do mez d e fevereiru d~ 192i, e 
sendo approvados nellas, poderão prestar o d',ts matel'ias que 

. ~onstituem o segundo perioclo dos mesmos annos. , 
Art. 38. Fie~ em vigor o art. 77 da lei n. 3.Gi4, ·de 7. 

a e janeiro de '1919. . 
Em qualquer hypolhese !;erão observadas as disposições 

regulamentare;; não contrarias ao presente disposWvo. 
· Art. 40:. 'l'odo ·o iunccionario p ub lico que tivel' oito 
Jil11os varões, legitimas, e que p erceba vencimentos inftrio
.res a 800$ mensaes, tcrú direito ;i matricula graluita J>a:x:a um 
filho no Collegio Militar. 

Nas condições acima, será dada . pre:t'el·en<;üt ao fun-ccio
nar'io publico · que, em sua. profissão, conte s~rviços de cam
panha, ,i unto :i forcas do Exercito. . . 

.AJ.•t . -H. Os aspi:raJtes da turma de '1920 <!Uando forem 
jpromavidos ao primeiro pot~o de accôrdo com o. classificáção · 
intellectual obti d3. nos curso~ escolares manlid L'S pelo ·.Minis
teria da Guena, terão a prb 1ei!'a collocacãJ de ot"ficiaes nos 
quadros da;; respecth:as al'lllas · e senricos, obedecendo ao 
mesmo criterio. 
· Art. 4'2. Os aoluaes doceules militare::-, a qual.quer Lí
~ulo, doE' institui:·~ militares de ensino Stlperior, são trans
feridos pal'a o quadro Q. nas mesmas condições que .os offi-

.píaes ao mesmo pertencentes. 
· Art. 43. Jfica extensivo aos ·concurl'entes que ainda 

continuem no Exercito, classifica-dos no lerço .do concurso 
para provimento do primeiro posto do quadr'o de intendentes, 
r~a.Un<!o uq pr:incJpio do. anuo d~ :19!7. a vantagem dada pelp 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 11:22+ Pág ina 95 de 274 

soo 

dr>c1·d q legisl~f ivo n. :3 •. 5irl~, de -1 de d czcm))l'O de 1 !HS, aog 
C'las;::ificados t.amhem no terco {lo conc-urso realjzado uo fim 
do nte.~Ino annu de ·1917. 

Ar!.. H. Ficam l'eYog3.(las as varLc:; dos arl~. 104 c seu~ 
paragranhos c Hlv da lei n. · 2. !J~-i, Jc 5 de jancir·o de 191.5·,, 
rderentcs aos cargos '.!e eleição i'cdcral, estn.dual ou municipal. 

.~rt. M;. A contar da data desta lei fica. revogada a. restncção do 
ar~. :107. da lei n. 2.924. de 5 de janeiro de t9i5, com relaçlí.o aos 
officia.es de terL"a. e mar nã.o podendo elles entretanto, receber como 
rerormª'dos, vencimentos superiores aos do posto effectivo de sua. 
reforma. . e 

Paragra.pho unico. Esta. disposiçã.o é extensiva aos olliclaes jã. 
reformados na vigencia do citado art. :107, sem direito ao recebi4 

rnento da düft3rença. dos vencimentos a.tl.'aza.dos • 

Art. 4&. O Pl'esid~~lte da Republica é autorizado a despeiider no 
ax.ercicio de i92i, pelo Ninisterio àa Agricultura, Iodustda e Com
mercio, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de 
962:680$352, ouro, e de 39.i88:939SM5, papei. 

.-
{ -- SECRETARIA DE ESTADO: 

Feitas as seguintes modifica· 
ções á proposta: A' \'erba. 
de Material, 2•, Sub-con· 
signaçii.o <:artigos de ex
pediente, etc.>• augmen
i.ada. de :iO:OOOS papel; 
idem, 3", Sub-consiguaçãv 
uPublicaç3o do rclatorio, 
etc.,. augmentada de réis 
4 :OOOS pa.pni; idem, ,ie .. , 
Sub-consigna~.ã.o, (cpubli
caçã.o do almanak. etc.», 
augmentada. de 2:000S pa
pel; idem, 6"~ Sub-con
·signaçã.o (;conservação o 
custeio. etc.» augmenta.da 
de 2:000S, papel. Augmen
tada. da 730S no «llla.tc
l' i a I », sub-consignação 
«Fard:tmentos dos correios 
e continuos, etc.», accres
cent:mdo-se aos dizeres da 
sub-consignação as pab
\'r;ls (<elavada.s as mesmas 
dia rias a 2SOOO)) ••••••••• 

2 - Pl!SSOAL CO~'TI\ACTADO : 

Augmentada. de :18 :000$000 ... 

Papel Ouro 

8,76:8295000 

278:000$000 
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"' 

3- Snnço D:& PovoAliEN'Io : 

Com estas modificações: A' 
bfaterüU,5~Su~consãgna
~o. ccFunda,.ão e custeio, 
etc.», diminuida. de réis 
200:0008, papel. No Pessoa.l, 
&ugwentada de 4S:3ôOS 
para. pagamento de .mais 
um direc~or, um m~dico, 
llm auxilia.r-a.gronomo, um 
escl'iptm·ario, doas profes
sores a 2:400$, cada um, 
tJ m ec~momo-almoxarife, 
nrn pharmaceutico, um in
stl."uCtOI·, um pol'teiro-con
tinuo, dons inspectores de 
alumnos (\quatro guardas 
vigilantes, necassa.rios para 
o Patronato (<Barão de Lu
cena», no Estado de Per
nambuco, creado pelo de
Cl'eto u. 14-.275, do 28 
de j u l h o de i 920, e da 
3i9:680S~ para o paga
mento de ~ei5 directores, 
seis auxiliares agronomo,:, 
~ medicas, seis escriptu
rarios, ~ 2 professores, ~is 
cconomos almoxarlfes, seis 
pharmaceutieos, iS mes
tres de omcmaS 1 SeiS in
St.J'llCtoi'eS, seis portoiros
continuos, seis inspectores 
de alumnos e i2 guardas 
vigilantes necessarios aos 
uovos patronatos do Ou
teiro, Therezlna._ Sciiad.Ol' 
Pompeu, TaquaratiiJga, Ja.
hoticabaf e P~lotas. 

Augmentada de 600:000S para 
fnndaçli.o e custeio de um 
pa.trona.to agricola. em Ou
teiro, no &tado do Pará e 
em cada um dos municipíos 
de 'Ihere2.ina, ·pia uh y ; 
Senador Pompeu, Ceará; 
TaqLJat3.tinga., S. Paulo~ 
JabotiC3.ba.l, S. Paulo; e 
Pelotae, Rio Grande dn 

-c_o; ,..,; (V o1: ;:vi:; 

Papél 

80( 
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Sul. sendo iOO:OOOS para 
cada uiCI, a i'uodaz.o~ elll 
immoveis r u r a e s · a.de
qua.dos doados á. U n i I o 
para este fim especial pelos 
Governos do Estado, ou do 
municipio, ou pol.' pat·ti
eulares, .sendo a doaçrto re
voga.-vel sem· indemnização 
de bemfeitoria.s construi
das, caso dentro de tres 
annos o -patronato nã.o 
seja installa.d.o, ou scj a. 
suppl'imido com menos do 
i O annos de eff'ecti1o func
cionarnento. 

Angmentads de i 00: OOOS , 
para fundação e custeio 
de um patronato agricola 
no munieipio de ltabuna.., 
no Estado da. Bahia. 

Augmentada. de 70: OOOS a. do
tação destinada. ao Patro
nato do Rio G-rande do 
Sal para insta.llaçlo e 
custeio de duas outras 
secções de 20 alumnos, 
cada uma, em Porto Ale
gre e Viamlo, ·nas con· 
~ do contracto de~ 
de maio da t9i9. 

Aecrescentadas na sub-coú
signa.ção VI, do Material, 
depois da palavra. «Bana.
neiras• , as palavras <<Ba
rão de Lncena>>; depois 
das pala.vl'ás «Passa. Qua
t ro>) {Campos Salles), as 
palavras «eMuzambinho»; 
e depois das palavras cd5 
de julho de i9i9", a.c; pa
lavras cce de 2~ e 23 de 
outubro de i\l20, e , de
pois das palavras ccajuda.s 
de ensto • as palavras 
• gratiftcaç.õt>.s a ~ubsti~ 
tuiçOes regulamentares. 

/l.c(;t·cscentadas na suo-con· 
::;igna~ã.o r (Oireclol'ia. e Do
pendencias), do Material, 
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depois da palavra utr&ns-
portes-, as palavras e~con
dueção do pessoal,, ; e da
pois das palavras «a.cqui
sição de fardamento para. 
o continuo e serventes», · 
as palavras uá razão de 
300S para cada um , aa
_nualmente » 

Substituídas mi. sub-consigna-
- · ç.ão li (Custeio da. Hospe

daria de Immigra.ntes da. 
Dba das Flóras), do Mate
rial, as palavras «pa
gamento de operarios e 
trabalhadores, até o ma
ximo de i5, com salarios 
de 60$ a. iliOS~~, pelas se
guintes: «selll-- augmento 
global dessa sub-consigna
ção: - operados e traba
lhadores, até o maxlmo de 
25, com salarios·de 90S a. 
2405000» accre~tadas 
depois 'das palavras : in
elusi'f'e machinas de es
crever, despezas postaes , 
·telegra.phlcas e telephoni
cas, gratifica~es e subs
tituiÇô$5 ·regula.menta.res, 
&CQUisiçã.o e conservaçlo 
de moveis, transportes ; 
passagens, diarias e ajuda 
de CUlto. -

Accrescentadas na sub-consi
gnação III, do Material, 
depois das palavras" Belém 
do Pará», as palavras «e 
da do Estado da Bahia». 

Accrescanta.das no Ma.teria.J -
Sub-consignaçao, o neces
sario ao serviço das inspe
ctol"ias, dopois da pala
vra : transportes as pala
vras gratificações e substi
tituições 1·agulamentares 
e, na su~conaignação, 
" Fundação a Caateio doi 

• 

863 
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804- ÃNNÃ'Es DA CAMARÀ 

:Papel Ouro 
Nucleos Coloniaes" depois 
das palavras · « ajndas de 
casto » as palavras « gra-
tificaçlies e · substituições 
regulamentares •· 

Substituidas, nesta mesma sub~ 
consigna.çã.o, as palavras 
••com o governo do Es~ 
tado», palas s~intes : 
«eom os respectivos go-
vemos ostaduae!3J•. 

No Pessoal, accresceutadas, no 
n. IV, depois das palavras 
«Nucleos colonia.e:o.,, as se-

guint~s: «e centros agricolasn. 5.~73:600S000 

i- JARDIM BOTANICO: 

Modificada assim: A Material, 
aa, Sub-consignação •Dia-
rias, ajudas de custo, etc.» 
diminuida dt? 20: OOOS pa-
pel; idem, ti"', Sub-coosi-
gnaçào «sala.rios de guar-
das, etc.'' supprimidas as 
palavras 200$, e, respecti-
vammte e dos guardaa, <• c 
do raforço que lhe puder 
set· concedido pela verba. 
i 8 .. ''; accrescentada.s de-
pois das palavras : « sala-
rios de ,., a palavra 
«cinco "• e, depois da pa.- · 
lavra. «guardas ''• "a 
250$ mensaes >>, •• •• • •••• 4i6:320SOOO i :778S•!OD 



Sub-
consignações Consignaç~s 

. 
VERBA 5" 

Serviço de Inspecção e Fomento Agrícolas 
(Dec. n. U.i84-, de 26 de maio de i920) 

Pessoal 
I - Directoria : 

f director .•..•••.•.•. • •.••.............•....... 
2 chefes de secção ...••.....•...•.••.......... 
4 ajudantes de 1. 3 classe ...................... . 
6 ajudantes de 2"' cl~se .•. . ..• · ... , ... . .. -.....• 
4 primeiros officiaes ..............•... : .•..... 
4 segundos officiaes ...•..••...•.....•....... :. 
1 archivista. ..•.•.....•......... : • .. .•... . .. . , 
1 desenhista lithographo ..................... . 
ô terceiros officiaes .......................... . 
6 _escreventes dactylographos ............... , .. 
:1. encarregado de distribulçao de plantas e se-

12:000$000 
8:0008000 
6:400$000 
5:6008000 
5:6008000 
4:000$000 
5:6008000 
4-:0008000 
3:2008000 
2:4008000 

6:0005000 
4:000$000 
3:2008000 
2:800$000 
2:8008000 
2:0008000 
2:800$000 
2:000$000 
1:600$000 
1:2008000 

mentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3; 200$000 i :6008000 
2 auxiliares no tra.balho de defesa agricJia .• • . . • 4:0008000 2:000$000 
i almoxarife...... .. ............. .. .......... 4:000$000 2:0008000 
1 ajudante de almoxarife............ ... . . . . . .. 2:0008000 J :000$000 
4 auxiliares de distribui.ção de plantas e sementes 2:400$000 ·1 :2008000 
1 despachante . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. 3: 200$000 i :6008000 
1 mechanico............. ................. ... 3:600$000 :1.:8008000 • 
1 arador.-. . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. .. .. .. . . 2:400$000 :t :200$000 
1. porteiro................................... 2:400$000 i :200$000 
2 contínuos ....... : .... -.............. . .... . .. i :600$000 800$000 

14 serventes (salario mensal de :Uí0$000) ............ . ...................... . 
Gratificação ,ao :l.0 .official que serve de secretario ....................•....• 

Il - Inspectorias Ag!'icolas : . 
21 inspectores. .. . . . . . .. .. . . .. .. .. . . . . . . . . . . .. 6:400$000 3: 2008000 
47 ajudantes d.e inspectores.................... 4:000$000 2:000$000 
21 escreventes................................. 2:0008000 1:0008000 
21 aradores (salario mensal 2508000) ....... . ............................... . 

1.8:000$000 
24-:0008000 
38:4-00JOOO 
50:9.008000 

'33:9008000 
24:000$000 
8:4-008000 
6:000$000 -

28:800$000 
21.:600$600 

4:8001.1000 
12:000$000 
6:0008000 
3:0008000 

ib!.00$000 
4~800$000 
5:4-00$000 
3:600$000 
3:6008000 
4:8008000 
7:2008000 
3:600$000 

201:6008000 
282:000$000 
63:0008000 

. 63: 0008000 
63:0008000 
63:000$000 
37:800$000 

2 i mechanicos agrícolas (salario mensal de 2508000) •....•....••.•..•.••..•... 
21 distribuidores de plantas e sementes (salario mensal de 250$000) •••........• 
21 Serventes (salario mensal 1508000) •..... . ..•••....••.......•...••...•..•• 

Material: · ---~---
Publicação de editaes, boletins, questiotiarios, mappas, monograpbias e kalen-

-- darios agrícolas, instruçções de caracter pratico quo interessem dieccla
mente á agricultura; acquisição e encadernação de livros, t·evistas e 
jomaes scienlificos de interesse agrícola, inclusive a publicação e distribui
çao, pelos governos dos Estados e pelas escolas e sociedades de agricultura 
e veterinaria do paiz, dos boletins meteorologicos officiaes de i 91:! a i 920, 
reservadas para esta publicaçào 60:0008000 •. . .•.•••.•.•...•....•..... 

Objectos de expedieute,inclnsive acquisição o conservação de macbinas de escrever 
Compra, conservação e concerto de rnacbinas, instl'llmentos, ferramentas e 

utensilios agricolas; acquisição e conservação de moveis; ma terial neces-
sa.rio aos ensaios germina ti vos, a mosteuarios da directoria. e mais depcn-
dencias do Serviço; combustivel paea.. tractores, auto-caminhões e outros 
fins; compra, aluguel, alimentação, fotTagern e transporte de animaes; 

· diarias ajudas de custo, pnssagens e transporte de pessoal, tanto o do 
quadro corno o extranumerario, trabalhadore8 e out•·os diaristas ; car
retos e transporte de material ;despezas dê illuminaçãd, asseio e aluguel de 
edificios; auxilio para aluguél de casa do porteiro, a razão de i08 men-

96:0008000 
58:6008000 

saes e para supprir a deficiencia de qu~lque:· consignaçào dessa verba .... 1.200:000SOOO 
Obras de conservação , adaptação e outras que f<>rem necessarias á manutençao 

e dp,senvolvimento do serviço; conservaçào e desenvolvimento de estradas 
de rodagem que interessem á cr· mrnunicação de qualquer das dependencias 
do ministcrio com os centm~ commerciaes, estações de estt'adas de ferro ou 
portos de embarque, mediante accordo com as autoridades locacs sempre 
que se tratar de vias abertas ao transito publicv; trabalhos de irrigação e 
dt•enagem interessando não só os serviços do ministerio como qualquer zona 
agricola onde haja conveniencia de se fazerem esses trabalhos com auxilio 
do Governo e despezas imprevistas ou eventuae~, comprebendendo-se _em 
todos os serviços acima especificados, tanto o material como o pagamento 

. .de operarias e trabalhadores. sen(io i2(1 :000S para conclusão das obras de 
irrigação iniciadas. e por terminar na Es ·ola l\fedio ou Tbeorico Pratica de 
Agricultura de Pot'to Alegre e Estaçlo Experimental de Viarnão... . . . . . . .. 300:0008000 

326:400$000 

773:4008000 

Para o seniço de ir,tensificação da producção nacional, comprchondendo: I a com
pra e embalagem de plantas e S•~mentes para distribuição gratuita aos 
agricultores e outros fins regulamentares on para serem cedidos pelos prc
~os mandados adoptar pelo ministerio; li a acqnisição de adubos, correcti
vos, insccticidas e fungic idas para attender ás nec63sidades do serviço e 
para cessão pelo preço do custo, aos agricultores e criadores registrados no 
ministerio e de machinas e ferramentas de lavoura para serem cedidas na~ 
mesmas condições; III o pagamento do pessoal extranumerario admittido na 
forma do rogulamento (arts. 9•, 3° e 2°) inclusive o de trabalhadores para o 
serviço de distribuição de plantas, >ementes, adubos, etc. e o de az:adores 
(art. H do regL!Iamento)..... .. .. .. .. .. . ..... . ......................... 500:0008000 2.ilí.,:õOOSOOO 

Total da verba .................... . ................... . ... . 

Annaes da Camara - Yol. XVI - Pag . 80~ f -
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6 - Escous v~:: APn~Z;mr?.r-:.> :\wn
FICES. 

]\J(l()jfir·;rd:t ;JSSÍIIl: I~ !li \'cl <h 
imp1·flp!·ia. p:llavt·:t •·Suh
-.rcnr.:\o, o;;tas- •d..Juota ri a 
União, no custeio do Sot·
vi~(J•• 

Accrescentado, ua. Coosignaçiiu 
" Gratificar~es dos contt·a.
mestres, e tc:. >•, o seguinte: 
.. • inclnsive iOO:OOOS para 
os mostres, contra-mes
tres e professores, espe
cialistas qne forem con
tractados na. fórma do 
art. 72, lettra j e seu pa· 
ragrapho <mico, · da. lei 
n. 2 . 5#, de 4 de janeiro 
de i 9!2, e art. 4", alinea. 
3•, da. lei n. i.606,- de 
29 de dezembro de f906, 
para o desenvolvimento 
do ensino profissional te· 
cbnfco eleva.da a. dita. eon
signa.Çllo da mesma impol'· 
tancia. Allgmentada de 
30:0003 a quota de cus
teio da. Escola. de Apren
dizes Artifices do Rio 
Grande do Sul.. .. • . • • • • • i. 930: ooosooo 

7 - Snnço GxoLOGJCO e MmD.A.· 
LOGICO· 

Modificada. assim: 
A Material, 3•Sub-consignação 

«Para exames e en~ios, 
etc.», diminuida. de ráis 
200:000S. papel.. . ... ... 2.!49 :úú0$üü0 

8 - J&mT,\ CoiiWERCfAL, 

Modificada assim: 

A Material, 2• Su b-consign:u;!o 
uPublíca~es, . impress!les, 
etc. "• augmcntada de 
7:4368, papel. .. •• . • ,, ... 

9 - Duu:t:roau GERAL DE EsTATJ!· 
'JlCA ... . ; • I .... •• ~, \Ô .. ~ •• "' "' ~ 

805 

Ouro 

·• 
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806 

iO - DrnECToRIA Dll: MF:TROli.OLOGrA 
E AsntOl'fOMU. 

Modificada. assim: 
A Material, li -ConsignaÇã-o 

Serviço Meteorologioo nos 
Estados, substitoida a im
propria expre~o «Sub
venção aon pela! palavras 
<<Quota da. União no cus
teio do serviço don, etc. e 
elevada de 30:000J a quota 
tle custeio em cada. am do:~ 
serviços de S. Paulo, Min~~ 
GeJ'aes, Pa.râ e Ri<1Grande 
do Sul. Accrescentado, de
pois das palavras: « CWY 
teio de todas as estaÇões 
inclusive a.s geopbysicas ,. 
o seguinte: .: e a estaÇlo . 
meteorologica ex6--tente no 
Aprendizado Agricola. de 
Joa.zeiro, no Estado da 
Bahia, a qual passou do 
Ministerio da Via.ção para 
o. referido A prendiZ&do 
Agl.'icola )), Augmentada. 
de i3i:OOOS, no Material 
das Estações Meteorolo
gicas, etc. cc Para a <:raaçlo 
do serviço aerologieo ,. •.• 

H - MUSEU NACIONAL. 

Modificada assim: 

No ((Pessoal,., reduzida. de 
f2:000S correspondentes 
ao venciment() do chefe do 
Laboratorio de Entomolo
gia Geral e Applicada e 
9:600$ cor·respondentes ao 
vencimento do assistente 
do mesmo la.boratorio. 

A J\la.teria.l, f a Sub-consignação 
{{ Acquis.ição,- enca.derna.
~ã.o, etc.••, aogmentada de 
7:200$, papel, dos quaes 

Papel Ouro 

' 

:LiYi :6i41li00 
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!')J!:S:>J:o l'l\1: 31 DE DEZEMBRO OE 1..920 

2: iOOS para. 11erviços de 
dourador ; idem, 2• snb
eonsignação e<Übjectos éie 
expediente, etc.», au
gmentada de 12:400$, pa
pel, tendo 2:100$000 para 
serviços de impt•essor ; s• 
Sub-consignação, augmen
tada. de tO:OOOS, tlcaudo 
assim redigida: f( Despezas 
miudas e eventuaes, aubs- · 
tituiçOea regala.mentares, 
pa.ssarens, diaría.s. ajo daS 
de custo e fardamento dos 

. Correios, ~uardas, serven
tei, etc.», idem , t>• Sub-

. consignação '' Obras de 
conservação, etc.•, au
gmentada de 6: OOOS, pa
pel, dos quaes 2:,00$ 

Papel 

para. seMi~ de pedreiro. 39i:.680SOOO 

!! ·- EscoLA DE Mnus: 
Aagmentada de 8!:4-00S para 

o re!ta.belecimeato da u.
bella de Tencimentoa . do 
pessoal docente, da Escola 
de Minas, de aceàrdo com 
decreto de n. s.o3g, de 
26 de maio de iitO, e 
de 27:0001, tambem no 
• P&;aolJ,. ~ : 

Mais um cbimico analyst& 
S :.WOS ; um almoxarife
pagador &:0001 ; Dllle
rença, para mais, nos Ten· 
cimentos de um ama
Duense, que passa a i• 
escripturario 2:4.00S ; Di
flerença para mai!, nos 
Yenciroentos de um ama
nuense, que p&SSa a 2- es-
cripturario i:200$; Qnatro 
conBervadores-preparado
reA a 3:0oOs--iJ:OOOSOOO. 

Reduzida, ainda no « Pes10al• 
de !2:000$ correspondentes 
ao ordenado do director. 

30i 

oun~ 



C~ara dOS Oepl.tados- lm~eSSO em 291Q512015 11 22 - Página 103 de 274 

808 ÁNNAÊS DA CAMÃR..~ 

Redigida: Em vez de« Dect·nto 
n. 8.039, de 26 de maio de 
i9i0, e lei n. 2.9U de 5 
de janeiro de i9i5» : uDe
ctetos ns. 8.0:~9. de 26 de 
maio de i9iO, e u.~6 de 
22 de novembro de :1. 920». 

No «Material ''• augmentada 
de iOO:OOOS para as des
peE&s do enrso de ehímica 
industrial ••..•.•..••.•.• 

i3 -SERVIÇO DE. Il'(FOII.M:\ÇÕE.:l: 

Modificada assim: 

No cc .Matedal• 2"' Sub-consi
gnação, acerescentada do 
seguinte: « acquiziçlo de 
faidarnentos para o guarda. 
da bibllotheca e dois ser
ventes D e a.ugmenta.da de 
ôOOSOOO . 

. A 1\faterial, 3• Su b-eonsigna~o 
«Para. acquisiç!o, enca
dernação, etc.», reduzida 
de 30:000S, papel; idem, 
4• Sab-cousigna~o. redu
zida de.20:000S, papel. 

Augmenta.da. de iS:OOOS, no 
((Materialn, 3• Sub-con• 
signa.ção, pal'a assignatu
ras de publicações e re
vistas agricolas a serem 
distribuidas gratuitamente 
pelas prefeituras mlUiici
paes. 

No • .M&terial•, s• Sub- consi· 
gn~, reduzida. de rêis 
600J()()() •................. " • 

U - SERVIÇO DE bDas:r.aa PASrOII.IL. 

Uodificada assim: 

No •Pessoal•, Consignação Vn, 
EstaçOes da Monta, a.ug
melltada. de f-i :iOOS pa.ra. 
OI Eucan-epdos {em omn-

Papel 

619:1.29S84-o 

.263:200.$000 

om·o 
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misslío) das Estações de 
Monta de Cachoeira e 
Soure na. illla do Mnujó, 
EStado do Pará, creadas 
por · portarias de 28 de 
3gosto e 7 de dezembro de 
i920, e de uma Estaçlio 
em Paraizópolis, Estado de 
M;nas Geraes. 

A Material!, 4a Sob-cuusigJJa
çllo c<Acquisi~ão t.ie produ
ctos biologicos, etc.», re
duzida de 300:000S, papel; 
idem, 7.. Sub-consignação 
u Despezas de transporte, 
etc. », reduzida de réis 
30:000S, papel; idem, Con
signação VII_~cAuxilio para 
realização, etc.», reduzida 
de i50:000S, papel; idem, 
Consignação VIII «Para de
senvolvimento da Industria 
Pastoril, ete.» reduzida de 
467:700SOOO, papel. e da 
200:000$, ouro; idem, Con
signação XIl , <<Posto Zoo
teehnico, etC.<<, substituida 
a expressrLo uSubvenção•' 
pelas palavras ccQuota. da 
União, no custeio do ser
viço» e aogDlentado o res
pectivo crédito de i6:800S. 

Augmentada de 70:0005, na 
Consignação XIII, para fun
dação de nma. estação ex
perimental de a.vicultuN 
junto ao campo de cul-

.. toras da Escola. Superior 
de Agricultura e Veterioa
ria, em De(ldoro, Districto 
Federal. 

Augmentad& de 20:000$ & Con
signação X, e accrescen
tado depois da • Barba
cena», o segninte : « Es
tação de Monta de Ria
cboelo, em Pedro Loo-
tJOldo». 

Ouro 

·' 
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.~ugmentada de G0:000$000 no 
"~faterial: VI-Escola de 
Ln.cticinios, para a con-· 
clusão das imsta!laç<:les da 
Escola Permanente de La
ctieinios e estabelecimen
tos de íntemato ·para um 
minimo de Tinte alumnos; 

• Augmeutada de ~:OOOS no 
Material::. H-Posto de ob
sernÇ!O e enfermaria de 
-yeterínaria de Bello Ho
rizonte, para continuação 
e desenTohi.rnento do pre
paro de 'fa.ccinas·e da de
f~ eontra. as epizootiu. 

Substituída, no Material I l r 
(Postos Zootecbnicós de Pi
aheiro e Lages), a discri
minaçlo· da proposta, pela 
seguinte : 

i" Snb-coftSigii&Ção: em vez de 
!8: OOOS, diga-se: 55: OOOS, 
sendo 20:000$ para Pinhei
ro e 35:000S para La.ges; 

2• Sub--consignação: em vez de 
2i:OOO$, diga-se: f.i:OOOS, 
sendo 5:000$ para Pinhei
ro e i2:000S para Lages; 

3• Snb-cousi,~çi.O: em. vez de 
7~:ooos. diga-se: «:.wos. 
sendo 24:40~ para Pinhei
ro e 20:QOOJ para Lages; 

.tr. Sub-consignação: em veg de 
· SO:OOOS, diga~: 87:000S, . 

sendo 50:000S para Pinhei
ro e 27:000$ para Lages. 

Substituido o Material VII da 
. proposta pelo segsinte: 

A uxilios par& a realizaçã-o de 
exposi~ agricolas ou 
agro-pecuarias,indostriaes 
e feiras e para premios 
aos respectivos concorreu-
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, !:mss/i:o EM :11 DE OE2E:i\fBOO DE 1920 

<?- . 

tes, reservados até 4() ; ooo$ . 
para as da avicultura. e 
até 10:000S para uma de 
apicultura., deduzindo-se a. 
«somma. necessaria. á con
clusão dos pa.vilb~>l ,etc., 
o mais como na proposta 
~so:ooosooo. 

No .,Jia.terial, VI-Escola de La
cticinios», modificada da 
se?;uínte fórma. a Consigna.
·ção: 

· {- S:OOOSOOO; 
II - 2: OOOSOOO : 

III - 6005000 ; 
IV- :1.0:000$000; 
V- 5:400SOOO. 

Accrescentaoào o segninte ao 
n. vnr, lettra a : "· •• e 
mantidas, para o exercício 
de i92i, as d'isposic;ões dos 
arts. 40 e 4i da lei n.3. 99i, 
de 5 de janeiro de i 920, 
que fixa. a· despeza geral 
da. Republica dos Estados 
Unidos do Brasil para o 
e'tercicio de :1. 920•). 

Accrescenta.das, no ?lf:ltarial 
VUI, Isttra e, depois das 
pa1avras « na. ilha. de Ma
ra.jó •, as palavras «uma, 
no Campo de Demonstra-
ção de Macabiba, Rio 
Grande do Norte, e de
pois das palavras t< Estado 
do Pará », as palavras 
" sendo 45:000S para. fun
dação e custeio da estação 
de Cachoeira, já creada >) 

e i5:000S para. a. fanda
ça.o da estação de monta. 
de Sonre, tambem já 
Cl'e&da.; e augment&da a 
mesma consignaç_ll.o, de 
45:000$ para as despezas 
de imt&Ua.~li.o a custeio 
da ..taç10 de monta de 

Papel 

8H 

ouro 
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Si! 

Pa.raizopolis, acerescenta : 
do, ainda, o seguinte : 
<<inclusive a. acquisição de 
uma chata. apropria.da ao 
trasporte dos reproducto
res de raça. a serviço da. 
estação de monta. annexa 
ao Aprendizado Agticola. 
de Joazeiro, no Estado da 
Bahia, e augmentado de 
:i.500:000.S o total da coa
sig~ação. 

Papel 

Redll2ida, no Material VIIT, 
lettra ~e, a quantia. de 
9:~000 •••••••••••• ~·· 7.262:900$000 

!5. Set\'içode Protecção aos lndios. L060:55QSOOO 

Ouro 

600:000$000 

. -~ 



Á(õHONOlii(;O; 

(Oecreto.s n~. S.3Hl, de ~o de ouLul)l'O de :HiiO e tl,:!.ii, deiS de dezembro de l!Hi, c' leis u3. 2.!'124, de ~ de 
janeiro de !\Hfj1 e 3 .•18\l, de 8 ·de janeiro de i\HO) 

I- Escol~ SU}1et'lor de Agricultura e Medicina Veterinaria 

Pessoal: 
(Decrcto·n. i4.i20, de 2!1 de ma.rç:> de 1~2)) 

Cm·.so de engenheiros agronomos e modicos voterina.l'io.~ 

i dit·cot.or .. ...... ... , ... ,. , •.. , ... .. .. ........ ........ . 
27 lentes ....••. .•. ....••...•...• . ..... · . · .• • · ... .. · · · · 
3 substitutos •• ......•.••.••••• • •• •• •• •.. .• • ••••••...• . 
i professor· de descu h o •.•••• ••• • • .• ••• •• •••••••••••••• 
{ chefe de tt•&balhos agricolas ; ........... ...... . . .. .. . 
i secreta.l'io .. , .. , . •...• , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
l escriptnrario' ...... .. ...... . •. . ..•• .. . : •.••.•.•..•.. 
2 pl'epat·adores~repeLidores .• .. .•.. . ......•.••. , , • , , . , • 
8 consm·vadores-pt•eparadores .. ... ... . . .. . . ........... . 
i almoxariro .... ...... : ..• ,, ... "., ...... . .... .. ...... . 
i portei\\)-Contin no .. , . ................ , ...•.....•..... 

:l2 serventes (sala.rlo mensal de 1 ~08000} ...... ....• ... .... 

() 4095000 
4 0008030 
4, 8005000 

4:800SOOO 
3;2003000 
3:2008000 
2:ooosooo 
2:000j000 
2:0008000 

Ctu·so de ehimica industl'ial 

.4 profc3sores .. , . , , • , ... I ••••••••••• , ••• I •••••••••• , ••• 

4 preparadores-repetidot·es •..•..•.•. , . . , .•. , • . .••. , , •• 
l servcnt.es (salario menga\ de f20$000) ...•.•••••..• ' . '. 

· Snb-consignt\~::íea CoJUignaçõe• 

G;00à8000 6:0008000 
J:200SOOO 2~9:200SOOO 
2:0008000 iS:000$000 
2:~008000 7:2008000 

.3:000$000 3:6008000 
2:4ooSooo 7:2oosooo 
f :UOO#OOO ~:8008000 
i:Boonooo 9:Boo$ooo 
i:000$000 ~4:0008000 
i:000$000 3:000~000 
f:OOOSOOO 3:0008000 

!7:280~000 3ô2:8SOSOO~ 

i00$000 33 6008000 
ft01)1JI)(\{) i\) 2008000 

~ 7608000 US:BGO#OOQ 
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Material: 
Objectos de o.xpediente, assolo da repartiçao, daspezas miudas e de prompto paga

.mento, pul>llcac;Oes de edltaes o annuncios, acqulslçllo de livros, jornaes e 
revistas! encadernações e despezas fmpre'IÚitas ou eventuaes •...• , ....•.•...•• 

Impressoos uos ~ Archivos » ( art •. iOl ) •••••• ..• •••••• , ••• .-• .• •• ;, •••.•• •. •.••.•.. 
Drosas, moveis, material para laboratorios, aulas e gabinetes; medicamen~o• e 

instrumentos do cirurgia veterinarla, machlnas, apparelbos e utensillos de 
lavoura, concertos desse materi&l, plautas, sementes e adubós, combustivoJ, 

·lubrificantes, tlluminaç(!os, despezas telegrapblcas e telephonicas: •.. ..• •. •. ••• 
Dlarlas, inclusive as da quo tratam os art.\!. 1'6 e U-7 do: regulamento, ajudas de 

custo, passagens, .fretes e carretos e despezas do transporte, acqulsição e con
servação de arreios e vebiculos e seus respectivos aooessorlos .•• ,. , •••. .•. • . ..•• 

Acqulsição, alimentaçao, ferragem o tratamento de animaes, comprehendondo o 
aluguel de pasto pal'a os mesmos ••. . •• ... ••....•••••••• .• ••......•.• •••••••• 

Salario~ de feitores, guardas, operarios, trabalhadores rurno.'l, vig1a e tratadores de 
an1mae$ ....... ~ .. . .. ..... ......... .... .. .... . ....... ... ...... , .•.. •• •••... .. •••. 

Obras de installaçllo do gabinete de agricultura, zootecbnica, topographin e by-
. dl'& ulica I I 4 I t e t t t • t 4 • t t a 4 f' 4 t t t t ' 1 " t • t •• t I I t t t I t J t • I t • t t t t e I o I I t I t o • t t t • 4 t t I 

Para as de~pezas do curso de ehimica industrial. •... .•••... : •••.•..•.•......•..•. 

Pessoal: 
II - Aprood1zados agrícolas 

a) Aprendiíwdo Agl'ioola ds Barbacena. (de i• classe). 
{Decreto;; us. 8.:~50, de 9 de novembt•o de HHO, e 8.136, de 25 de maio de t9H, e 

· leis ns. 3 .4!i~, do 6 de janeit~ do f 9:18, e 3. 674, do 7 de janeiro do i!H 0). 
i díl'ector.. . ...... . . .............. •• .. .. . . . . .... . .. .. . 5:6008000 2:8001000 
1 auxilia•· ag•·onomo. . • .. .. . . .. .. . .. .. . . . . . . .. .. .. .. . • 4:0008000 . 2:0008000 

' 

Sub-ctl,•~gna- Collal811•0lS•• 

30:000.3000 
3:0008000 

95:0008000 

30:0008000 

~:0003000 

2'-: ooosooo 
50:0008000 
50:0008000 

286:0008000 ' 

8:i008000 
G:OOOSOOO 
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.• 

I medico •••••••••••••• ,.,.,·.;,...... . ................. 3:2008000 
f eseripturario ............... ·~....... •• • . •• • • ••• • • • • •• .. 2:800$000 
i chefe de culturas .............................. , •• ,., .:~:8008000 
t professor prlmarlo •••• , •••• · ......... I ...... I........ 2:,008000 
3 adjuntos de professor prlmal'io ••••••••••••..•• , • • • • • • 2:0008000 
f econptno ...•.•.••.• , •• ••••• ••••••••• •••• ••••••• .• •• 2:0008000 
.2 conserv:tdores-inspeoto'res ••• 1 ••••••••••••••• , • • • • • • • • 2:0008000 
i pL'atlco de industrias agrk)ol&s •••• , ••••••• •••••• , • • • • 2:000SOOO 
2 mestres de officlnss .................. ;...... •• • • • • • • 2~ooosooo 
i porteiro·contln uo ........ , • • • .. . • • . . • . • • • . . . • • • • • • . • 2: OOOSOOO 

t:eoosooo 
t:ioosooo 
i:.toosooo 
~:2008000 
t:ooosooo 
!;0008000 
i:OOOSOOO 
!:0008000 
i:0008000 
í:OOOIOOO 

b) Api•andizados AçJcolu de Satuba, · 110 Hstado de AlagOas, de Joazelt·o e Sio 
Francisco, no Estado <la Bahia, e de S. Luiz de MiuOOs, no Estado do Rio Grande do 
Sul ( de 2a classe ) . · 
{Decreto n. 8.940, da 30 de agosto de jgfi; decreto n. {3.268, de 28 de maio de 

!9l9; dect•eto n. 8,6n, de 8 de março de {gU, e lei n. 9. 232, de ~de janeiro 
de i~i7; decretos ns. 8.3~6, de tO de nofeJDbro de i9j0, e 8, 720, de 4. de roalo 
do 1911) ' 

i diJ·ectores .. .... . ........ , • . • • . • • . • • • • .. • • • . • • .. .. • • 4:0008000 2:000$000 
~ medicos •••••••.•..• , •••••• , ••• • •• , .. ............... 3:!008000 ~ :600$000 
" auxiliares agronomot...... . ... .. . .. . .... ............ s:2008000 f :6003000 
i eseriptnt·arios . .. ............ . .. ,..... . ........ •• • • • • 2:4006000 f :200$000 
'- chefos de cu\tnn1.s ................... .. ............. , 2:i008000 ~ :2001000 
i proftm.ores prima rios •••.. ,. • .•••• ,...... • • • • • • • • . • • . 210008000 i :OOOSOOO 
4- ndj untos de professor prJmarlo, ••••• . • ·• • • • • • • • • • • • • • • { : õOOSOOO 8008000 
4 economos ................ , .•.•••• , ,. , ............ :.. l :6008000 SOOSOOO 
li conservadores iuspectores de alumnos, sendo dous para 

S. Luiz de Missoes .•••••..••..•..• , ••••• : •.• • ••••.•• 
~ pt•aticos de industrias agrie{)las ••••••.•••..•.•••••••. 
8 mestres de officinas .••.•.•••• <li ... .................. , •• 

!- pot·teiros-con tín nos ...... ., •••.•••••••••• , •••••••••..•• 

1:6008000 
~:6009000 
i;GOO)l.OOO 
1:600$000 

soosooo 
8008000 
8008000 
8008000 

1-:8008000 
4-:200600() 
.4.:200SOOO 
3:600$000 
9:000$000 . 
3:000$000 ' 
6:0008000 
3:0008000 
6:000SOOO 
3:0008000 6l:i001000 

2t:ooosooo 
f9 :200SOOO 
t9:aoosooo 
H·:.iOOSOOO 
fkiOOSOOO 
f2:000SOOO 
9:0008000 
9:6008000 

{2:0008000 
9:6008000 

12:200SOOil 
9:soosooo «7J:aoosooo 
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Material: 
Expediente, acquisiçllo de revistas e ,ior11aes scientificos e da intet•assc agricola ; pu~ 

blicaçAo de editam~ e dcspazas miudas, inclusive o material para o assolo das 
repartições e suas dcpendencias, sendo 2 :000~ para Barbacena e 8:0008 para os 

· domais . .... , ... ... .. ... . . .. .. ... . .................. . ..... , . . .. ... ,. ,., .· ... . · .. 
Moveis, material (lat•a laboratorios, aulas c gabinetes ; material agrario, comprehen

dendo macWnas, ins·rumcntos, fert"amentas, apparelhos e .utensilio:; de lavout•a.; 
acquisiç!lo de plantas, sementes, aduhos, t!Ol'rectivos, fungicidas e ín:.ectic:das; 
c acquisiçt!.o de matoria p1·ima e o mais que fôr nccessario â fabt•ica. de consel'VM 
do Aprondi?.ado Agrícola de Barbacena, sendo: iü:CIOOS para Barbacena e 
22.:000S para os demais .....•• •• ........... .•..•..• •• . •.. ••.• •• ••.•.•.•• .... 

Diarias o .ajudas do custo, passageus, f1•etes, ca.rrJtos e despezas de .transporte, co:u
prehendeudo a. acquisiçiio e conservaçrw de arreios c vell.iculos e os J'espect.ivos 
accl>ssorios, de actôrdo com as neces~ldades de cada serviço ; alimentaçtlo, fet·
ragom e.ll'dtamento de animae:;, sondo: 12:0008 p~t~a.Barbacena e 40:0008 para 
05 dema1s ••••••••••••....••.• •.• ••••••• .•• •... . • ••.••••• • • •••• • • ••..•. •.•• • 

.Machina;;, app:u-clb.os, instnun ~ntos , fcnamcnta~, utensilios, acccs;orios e mat<win. 
}Wlma para. as oficinas; comhustivel o lnlll'iflaantcs para as mes:nas e para 
outras dep~ndcndas, illnmina1;ão e força motl'iz, custeio das estações ou deposi
tas do machinas o material, pa.ra ombalag.:>m de plantas e outros productos, d~ 
,;_tccôrdo com o regulamcmto, sendo: !0:0003 para. Barbacena a 30:000S pat·a os 
demais .. ..... ..... ......... .. . . ..... , .. . , ........ ~ ,. ~ .. , , ... .. · . ..... . . ... , . . . . 

Medicamentos, drogas, vastlfw.mo (} ínsli'umentos cirurgicos para as enfet•marias e 
pharmacías e despezas impt•ovistas e evE!ntuaes, inclmive o pagamento de sel'Viço 
dentari.o em pt·o,·eito dos aprendizados, sendo: 10:8608 pp.rt1 Barbace~a o 
40:000S para os demais .... ... . .... .. . .. , .. . . ••• • , •••..••••. , •.•.•.•. .. ..... 

Diarlas, vestuario e aUmenta~ão dos alumnos e aprendizes; tt•em de cozinha; roupas 
e ut~nsilios do r cfeitor10 c dormltorlo, sendo: 50:9008 para Darbacêna e 
~-iO:OOOS para os demais ..... .. .. ,~ •• , •••••••.• .-.......... , •••••. ' .•••• ·; •••••• 

$ 

Sul).cl)~slgol~ Consiga.açõu4 
l)OCS 

!0:0008000 

38:0003000 

õ2 :000flO J.O 

~0 :00030~0 
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50:8608000 

i90 ;860~000 
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Para installações no Aprendlzarlo Agrícola do Barl.Jacqna, necessarias á ampliaçlo do 
~- ensino a au~mento do nUJoero de alumnos e conclusão de serviç~s indispensaveis . • 

(') . no estabclemm nto .... • . •.•.•••••. ....•••.• .•••.. •••••••......• , . • . • • . . . • . • 1. 90: 0001)000 
•
1 

Para conclusilo da~ insta.llaçoe~ do Apr ·ndizado Agrícola de Joazeiro............... 50:0008000 
Salal'il•s de aponta ·ores, guat•das, fiscaes. fe1tores, operaHos, tr balhadores ruraes, 

~ cozinhPiros, servcnt s. co helro,a. carrocoh:os e motodstas, sendo: 40:0008 para 
r Barbacení!' e t22:200S pa1'a Ol! domais ... . .......... , ...... .. .. .............. (62.:0008000 683:060JOOO 

~ 

~ 

m- Estações Geraes de Experimentação de Esca.da, Bahia. e Oo.mpos· . . 
(Decretos na. H.87!1 a U.880, de t2 do janeiro do i9f6 e t4.246, dQ t . de J!llho de t920) 

Pessoal: · 

a dlrectore.q (êbefos da secçã:)) . .... ................. .. 
a chérP.s de s~rção do agro omia ...................... . 
3 chores rJ, . secção de chimic~t ••• .. ..••.....•.... . ... ... 
3 cheres de St·cçil.o de biologia ....... .... .. . ... . ....... . 
3 osrr•iptu1 a1•ios •.• , .... ... .•.• . ... , .. .•. . ••.•. ~ .• .• .• 
3 chef('-" de cultura ou ajudante~ de secç:Lt · .• ,,. i •• •• , • • 
3 portuiro-conti mos • ••••••. • .• • •• •• •••. •••• •. ••.••• •• 
3 scrvcnte9 (salario mensal de iOOSOOO) .. • • • ••• •..•••.•• 

Material: 

4:·8008000 
i:SOOSOOO 
4::8008000 
2:4008000 
2:0008000 
t:6oOSOOO 

4:8008000 i4:40 .8000 
2:4005000 2t:60l8000 
2:4008000 2f:600SOOO 
2:4008000 . 2l :6fJOS.tOO 
~:200SOHO 10:8008000 
i: ooos.ouo 9:0008000 

8)08000 7:2008000 
3:6008000 109:800$000 

Objectm de r•xpPtliente, inclusive acqulsiçllo e con~ervaç!io de machinas de escrever, 
edi taes, boktinl-' e lnstJ•ucçOos no inte1·osso do sm·viç:11 acquisiçli.O e cucadernaçao 
CO livros, re\i~tas O jOtniiCS i o lntere~G agt•icoia .. ... .. .. , .. ... ,, .•• ,, •..• , • :1.2:8008000 

Acquisi 'ão e ombalagom de plantas , sementes, compra, conservaçãoo concerto de 
moveis e de machinas, instrumentos, ferramentas e utensilios agr1co1as i custeio 
dos laboratorios, gabinetes, officlnas e mais depenrlencias; combustivel, Jubrifl
Cin~tes para tractores, auto-camlnMas e outros fins; acquisição e tratamento do · 
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~. 

:Sqb..:onsi&nt.· Co!Wgnaçõo• 
. ~&'e~ 

aoimaes; dlarias, a.;Judas. de. o usto, ·;passagens, tce.r.rews ~o,tnaQ.!Ipol•to .de :pt~s6oal.;e 
· t:ii.Marm.l;,despesas•imprevistas•e alantuaes 1e .pana.· suppuir:~ deficiencla. .. de.· qual~ 
qnar: oorn!igna.olo ·~atVftDba ................. . ~· · ............................ : . .. •••• t62:·ooo8000· 

Pesso2tl tusalariado: fettol'6s, .. gua!!das,. opat'a1'1os 'o :.tra.be.lhadot~es rurae~, .molusive 
·<liarias a aprendlze~ ..... ........ ;............ .... • . . . ... • ... . ... ... .... • .......... ... . • . . . 80:000$000 254::800$000 

IV - Estaç§o de Pomicultura de rieo:loro 
'/ 

(Decretoo ns. :!3.010, :de lt.:dermaio de HH~,.e U:2i6, de i de julho (le 1920) 

· ;Pe111oal: 
f ,dlrootor . . . •......•.. •• .•••. ••. .• . ..•••• •••••••• 5:6008000 2.:800SOOO 
i :chGCe.,de tOultu•·as....... ..... ...... . . . . .. . .. ..... 2:0008300 i.:OOOSOO I 
i ,as~evente 'dactylograpbo........ . ....... . .... . 2:000$000 i : OuO~OO.O 
i ::bortalao•pnmaretro•(salario mensal de 2008) ........ . ...... . ............. . ... . ... .. 
.t .:ajudnn '9 ·de ~tortelllo (sa.lario ·mart'!al tte ftsOS) ••••••••. , •••• ,., ..•.••. . •••••.•..•. 

·~~= ' . 
Ob~ectos d6 oxpedlente, inclusivo ,a,cqui!Jl<}io e-.C01l!ml1tação .de HHtchinas-de escrever, 

8:40080:00 
a:oaosooo 
a:ooosooo 
2:,00$'00'1) 
i:SOQSOOG i8:600SO.OO -----

edítaes, bolotins o instru~oos no intere~sa do se•·viço, acqutsiçào e e.lCaderna•{llO 
do livros, ravi:Jtas e jornaâs da ·interesso agrícola, .••. , ........ , ....... , .••.. ; 3:00081100 

Acquisiçã.ole=einbalagem.:de plantas ,e sementes; compra e conservação e COilCBl'tos 
tle moveis·o deanachlnas, in~trumentos, .ferramenta-s. e' utensilios ag11icolas; cu ;~ 
teío dos •laboratouios, ·gai.Jioetm~, ·.olft.cinas·a .ma.is •.dapendeuoia·s,; ctJm.bustivc,l, lu
:bdfica.n,as•pa;ra ltl'aetores,·auto-camlnhOes·e QUtrOS; tirnl,j •acquis~~ tO· e tratamento 
de animaes; diarias, ajudas de custo, pallsagalls, carreLos ·e ·t1•ansporte de pe~
soal e matet\ial:; . dtJspesas Jmpl'a.vjs&as .· e;evtmtuaes e .. pa.ra. su[lprir ,a .defieionéia 
do qua·Jquel." oonsignnçi\o . •.. . .... .•.. •.... ." ....... ....... ... ............ . . , . .• . •. . ; 40: 0008000 

00 .. 
00 
, 

:> 
z 
~ 
;.. 
t>l 
{/) 

~ · 

! 

n 
~ 
~ 
o. 
o 
~ 

~ 

l 
3 
~ 
~ 
~ 

I 
"' 
r:l 

~ 
~· 

"' g 

~ 



Pessoal assalariado: reitores. guardas, OllSl'arios e traba.lha.dot•es rut·aes, inclusive 
diarlas a aprendizes ... . •.. : . .•••. . . ... : ••. ,,~ .. , ••• .... •. •...• •....... .• ,. 20:0008000 

Para a fnndaçll.o e c11stelo de uma estaçt\o de pomicultura no Estado de Pernam- . -
buco, nos moldes da existante em OC!odoro, no Distrlcto Federal ••..... . .. •• ...• i!S3 :2806000 2!6: ~801000 

v -Escola Mddia. ou Theorlco-Pratlca da Agrtcultu1•a da Porto Alegre 

L'l8TrfUTO BORGES DB HBDBIROS 

(Docreto n . 8.!íi6, de H de janeiro de i~H} 

Quota da União, no custeio dos sea·vlçoe . ............ . ............ . . ... .... , .. ,., ........... , 230:0001000 
- . 1-

VI - Es"ção Experimental de Viamão 

(Dooreto n. s.sto, de t; de julho de f9H ) 

Quota da Unill.o no custeio dos serviços .•.. . •••...•. • : • • ~ •. ... : ••• .• , . . . • • • • • . • • . • • • • • • • • • • • • i 00: OOOSOOO 

VII - Fundaç\o de uova.e Estaçõea Ex.p\Wimeutaes 

Para funda~:Lo de uma estaçãó experimenta\ do fnmo, em S. Gonçalo dos Campos, 
·Bahia, eem contos. Pa,·a & fundação de uma esta~l!.O axperlmental de fumo, no 

· Estado do Pari, cem contos; de uma do trigo, aveia, C'Jvada e linho, Pl'Oximo·â 
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Sttb-consignll· Consicnooões 
ÇÔGS 

lillba de limites cntl'e Paranã. e S1nta c~thal'iha, duzentos COtttos; de urna de 
trigõ, cevada, ayeia e Unho, om Alfredo Cha.vos, duzentos contos; do uma de vi" 
ticultura e enologla, em Caxias, cem contos; o do uína de sele ção do vegetaes 
saccharhos e oleagmosos, em Concoi'<f'o do Arroio, dmmntos contos; as tres ui· 
timas do Rio Graudc llo Sul, romtanto quo JliH'IL essas ostuções sejam doados á 
Unillo immovcis adequados para esl~ fins o~pcciaes, polo governo do 1'ospccdvo 
E~tado, ou do municipio, ou por pat•ticuhres, podendo a doa~ão ser rev ga.vel 
sem indcmoização de bornfeitoi'ias construidas, sómcnto caso dentro do Lres a n
nos a estação ni\o s~ja installada, ou ca~o seja s· . pprimirla com menos de dez an~ 
nos cie elfectiro fnuccionamento ....... , .. , ... , ............. ,. .... , .... ,.,. ,· \l00:0008000 

Para a funda.;;ão de umn. csta~ão CXJ1Bl'imental de cacau, em Cametá, no Estádo do 
Pará, cem contos •...•••••.•••...••..•.....•. , ••..•.....•.... , ..•.. ,, ..• ,. :100:0008600 
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Para. a.equ1st~ao de instl."u
mento;:, machioas e forra.· 
menta.s agl"icola.s. custe.iu de 
labo~>atorios. pessoal as.~ala· 
riado de feitores, p.ua t'das, 
operarias e trabalhadores 
rura.e's, inclusive dia rias a 
aprendizes, nas . cinco novas 
estaÇôes, sendo .vinte coatm• 
para cada urna •.•.••.•••.• 

VD:I - Para. a creação da 
Superint-endenda do Ell
S1llo Agronollli.co e de pro. · 
.fessores ambulantes· de · 
agricultura. e lacticinios, 
e Pa,ra a orga.níza.ç :o dafl
nitiva e custeio do Campo. 
ExtJerimental da Fumo 
c'Uja in.sta.Uação já foi ini
c.i&d& em Deodo~. no Dis
tl.*ieto Federal ......•..... 

Total da verba ......... . 

!7-EsTAÇÃO SWCICOLA nE BARBA
CENA: 

A.ugmenta.d.a de '2ã:ooos pa.ra 
a cone I usli.o de iasta.Uações 
necessarias ao ma.ior do
~qnvolvimento da esta~:l.o 
Sericicola., comprehendeu
dQ a. acq uis1çà.o de m:~. te
l"ía.l para Ga.oinete e La.bo
ra.torio. e afim de dar mal:> 
completa etlicieoaia aos 
serviçus .....•••.•••••...• 

i8- EVE!\"TUAES: 

Reduzida de ::10:000$. papeL •• 
:19 -E~PREGt.DOS ADDlBOS: 

Reduzida de 322~560SOOO. 

Observando-se o disposto uo 
art. 67, n. 22. da. lei nu
me:·o 3.99L de 5 de ja.~. 
neiro de :1.9"20 e compre
bendendD-Se no tot&I da 

:!.00:000$000 

5~~000501}0 

821 

i . .i0{):000$000 

2()0:(}{)0~000 

3.9i3;980SOOG 

Ouro 
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.Papel 
verba. a ímportancia. oe-
cessaria ao pagamento da 
differença. de venciment~ 
dos empregados · addidos 
que,. de conformidade com 
essa clisposiçao,fot>ern apro-
veitados em lor;:ares de 
vencimentos inferiores aos 
que percebiam como a.ddi
dos.·..................... :1.157: !:108000 

2.0- INsnruro DE Cm:mcA: 

A Material, augmentada esta 
su b-eonsignaçã.o ; «Para 
obras necessaria.s á. 'insta. I
lação e desenvolvimento 
des serviços :100:000$, pa-
pel~ ..•..••.•......•...•. 

'2i- JU!(TA DOS CoRRETOBES ....... . 

22-SUBVENÇÕES 'S AUXD.IOS: · 

Consigna.çlo I, augmPnt:r.da de 
:1.00:000$ ouro e reduzidos 
de 50 pa.r-1. 30 o numero 
de ex-alumnos que de-
verão ser enviados ao es
tra.ngeiro, no exercício 
de i92L 

V. ~ngmentada de !iOO:OOOS. 
para subvenção de :I.OO:OOOS 
a cada. um, :i fundação de 
cursos de mecanica. pra.
tica, que forem creados 

· por governos esta.duaes ou 
municipaes, on por e.c:co
la.s ou lyceus prn•ados · de 
artes e officios, mediante 
::.ccôrdos firmados pelo 
ministro da Agricultura. 
observadas as condições 
abaixo especificadas e as 
iostrucções que expedir a 
respeito o m csmu ministro: 

' ! o, o curso ser:\. fcit.u em 
rlous anno~; «de ac~ôrdo 
co~ o _segainte programma.;. 
pnmell'O anno ( :1.1 mezes)-

21) 7 : 800$00•) 

29: 400Soõo. 

Ouro 
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Subdividido em quatro pe
ríodos - Primeiro periodo 
( dous mezes). a ) Aulas 
{uma hora por dia): i. Ari
tbmetica e geometria. 2 . 
Exet cicios e desenho geo- · 
metrico com mão livre 
apropriada. 3. Materiaes 
da technica mecani<:a., fer
ramentas, medida· , e uni
d a. d e s, especialmente as
usadas na. agricultul.'2.. b) 
Officina. (quatro horas por 
dia}: Trabalhos mecani
cos manuaes, limar, for
jar, caldear, rebitar, etc. , 
ajustar. serrar, temperar 
o preparo de ferramentas. 
c) O.fficina (duas horas por 
dia) : Montagem, desmon
tagem e ajustagem de 
apparelhos mecanicos sim
ples (vehiculos, rodas. ma.
chinas agricolas, moinhos 
sim~les, talhas, sarilhos. 
etc.). Se.gundo p e r i o d o 
(tres mezes) a) Aulas (uma. 
hora por dia:): i. Me
ca.nica. geral elementar. 
2. E 1 em e n tos de ma
chinas e orga.os de tra~ 
.miSsão (eixos, mancaes, 
p o l i as, engrenagens, 

-correias. e a b os, etc.). 
Duas horas por semana.: 
J. Desenho (esboços) de 
peças de maehinas. b) Offi
ei a (quatro horas por 
dia): Conti~: u .. ção dos tra
balhos mecanieos ·ma.
nuaes, traha.lho nas ma.
ehinas, f.•rramentas (plai- . 
nas, tornos, etc.). c) Offi
cina (d a'\ horas por dia.): 
Mont11 gem, desmontagem 
e ajustagem de mach~nas , 
de tra.nsmis õe5 diversas. 
Estudo dos !fesenhos e 
plantas ·- Te: ceiro pe-

Papel 

823 

ouro 
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riodo (tre s· m ezes)
f . Mecanica applica.da. ele
mentar, pri ''e1ra pa te ; 
noÇÕes · de the• modyna
mica. 2. Gerado1•es de 
vapOl'. 1\1 tores a vapor e 
motores de explosã.: (appli
ca<;ll. · a. vehiculos, tracçlo, 
lavoura e i-ndustri-ts coo
nexa.s) . Duas horas por 
seman<L·: 3. Apparf:'lbos 
para. verificação e func--

, cionamento de motores, 
seu uso, funccion ·m nto. 
(Manometro,, ete). b) Offi
cinas·(seis horas por dia): 
Montagem. desm ntagem _ 
e ajustagem de motores a 

· vapor ·• de e:x.plo~ão . Fun
ecionamento normal e fun
ccionamento defeituoso. 
Estudo dos despnhos e nlan · 
tas.-Quarto periodo {tres 
mezes). a} Au as · {l}ma 
hora. ,.or dia): :1. Mecaniea 
apa•licada. el~::m~ntar, se
gunda parte; noções de 

, bydra.ulica bydroJyoami
ca. 2. Motore- bydraulicos . 
e bomba.s-ariF>tes. 3. Appa.
re'lb&.:; e mat:binas electri
eos. Noç~ dé elt>ctrote
chnica. Funcctonamento 

. de motores e gera dores 
electricos, demonstraçaes 
praticas. b} Officinas (sE-is 
horas por dia): Montagem. 
desmootagPm e aju~ta
~ de motores hydrauli
cos e bo·:.bas. Foncclona.-

, mento norm a.l c funccin&
mento defeituoso. -Estud.o 
de da~enhos e .pl.mtas. 
Terceiro e quarto periodos . 
-Continuam ' s tr abalbos 
mecanicos manu11.es e nas 
maebinas ferramentas de 
ac()()rdo com a. n~ees-o idade 
d& omcina de ma~ 

Papel. Ouro 
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SEGUNDO ANNO (NOVE llfEZES) 
- Cur o complementar -
a) Aulas (uma. hora. por 
.dia.) : Complementos de 
motores thermicos, ma
ehinas a. vapor especiaes, 
locomotivas, motores a 
oleo; kerozene, etc., mo
tores a. Jf<lZ, motores de 
aat.omoveJ.S e .. do machinas 
agrJoolas. Methodos pa.ra 
verifieaçlo de potP.ncias. 
gasto de combustivet e 
rendimento de motores 
tbermicos. Uma hora por 
~emana: 2. Process•.lS de 
fundição de ferro, bronze, 
etc. Processos de soJda
gem, demoristrac;ã.o pra
·tica. Du.as horas por ~ .. , 
mana; 3. D8SC'nho de ma.
ebi.Das. b) Officina me
ca.uica. e de machinas 
(seis a sete · boras por 
dia.): Construeção, refor
ma, concerto. e ajuita
mento de diversos moto
res therrnicos, ensaios . 
Assentamento. c) Visitas: 
As instai.Jac;ões industriaes 
de motores thcrmiCO!.
S~·~ondo par' do ( ~ineo 
mezes) - a) Aulas ( ama 
h .ra por dia.): i . Comple
meutos de motoresbydrau
licos e bombas, diversos 
motores bydraolieos, ~ 
borubas especiaes. Melb~
dos p&t'.t verifica~i\o de 
potenci~ e rendimento de 
mnchinas hydra u li c as. 
2. apparelhagem electr ea 
de tisin s ger. dor··s; func
clonamento. 3. 1\lachina.s 
e peciaes dif ersas de bene
ficiamento, d t! productos· 
agricolas. assenta.me11to, . 
fuilcciooamento, prodCl
eçto.l:ostOdas machina$. 

821) 
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-b) Officina. meeanica e de 
m>~chinas (seis a. sete horas· 
pordia); Construcça.o, re
forma, concerto e ajusta
m~'nto em connexão com 
macbina ' electrica5. En
saios. Asse!:)ta~ento.- .c) 
Visitas: A installa.çlres hy
~!'o mecanicas e bydro 
electrica.s; 2°, para a ma
tricula. D€'.-S:Se curso o can
didato prestará. exame de 
admissão; de aecôrdo com 
as eldgencias determinadas 
em-re~ulamento do Minis
tério da Agricultura; 3°, os 
alumaos desse curso ficam 
dispensados da sel'iação de 
estudos ora. estabelecida 
na.s escolas que crearero o 
novo curso pratico; 4•, o 
ensino será gratuito para 
cinco alumnos em cada. 
curso, indicados pelo mi
nistro da Agricultura. 

VI. Aug,nentada de 700:000S 
para subvenção de iOO:OOOS 
a cada urn doscur:sos da cbi - ' 
mica in<1ustl'ial contracta
dos com as Escolas Polyt.e
ehnicas ou de Engenharia 
do Pará, Recife. Bahia, Rio 
de Janeiro, S. Paulo, Bello 
Horizonte e Porto Alegre. 

VIL Augmentada. de 50:000~ 
para os trabalhos prepa
ratorios do 2• . Cong1·e~so 
Americano de Expansão 
Economica. e Ensino Com
mereial, a realizar-se no 
Rio de- Janeiro, em i 922 
e de 20:000$ para publi
ca.çã.o dos Annaes do Se
gundo Congresso de Ex- · 
pansão Eeonomica reali
zado no Rio de Janeiro 
em i9i9 . 

VIII. Augmenta.da. de 6:000$ 
· para o auxilio àe 500S_ 

Papel ouro 
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rnensaes ao l1istituto His
torico e Geo!!;raphico Brasi
leiro, para a organ~açã.o 
do «Dicionario Historico. 
Geogra.pbico e Ethnog1'a
pbico do fll'asiln a sct• [>U
blicado oo Centcnario da 
Independeo cia. N acion~l, 
devendo ser oppot·tuua
mente fornecidos gratui
tamente ao Ministorio da 
A~iclllt.ura 50 exc>mplares 
e iO :OOOS para auxiliar a 

' impressão da obra do di
rector do Muzeu Commer
cial do Pa1 á, o Dr. G. Paul 
Le . Cointe - L'Amazon:ie 
Brésilienne, le pays, ses 
habitantS et ses ressoares 
- Annotations et Statisti
ques jusquà i9f~,- d~ 
venào ser oppor tunanl'en
t~ fornecidos gratuitamen
te ao JUinistério 6 da Agrí
c u l tu r a. 50 exemplares. 

IX. Augmcntaola das quantias 
abaixo especificadas pm·a 
Q~ se~llint"'~'> ' ' u x i I i os: 
Club de Seringueira em 
i\Ianaus, ti:OOO$; Sar,ta 
Casa de Mizerícordia, de 
Ma. naus, fOO:OOOS; Es
cola Agrouornica de M~
uàos, 20:0005; Escola Agri
co1a. de S. Gabriel, Rio 
Negro, :!0: OOOS; Escola de 
Agl.'icultura PJ."aticn. de Boa 
Vista do Rio Branco, Ama
zonas, 10:000$ ; serviç.o 
de ca.tbechese do indios 
do rio Branco, mantido 
por D. Antonio Malan, 
Amazonas, 50: OOOS; Escola. 
dG Agronomia c Vetel'ina.
ria do Pará, 25:000S ; 
.Campo Experimental de 
~elém do Parâ, iO:OOO$; 
Aprendizad<J A g r i c o 1 a 
Christino Cruz, S. Luiz, Ma
ranhão, 20:0QOS ; Escola 

Papel 

827 
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Agro-Pecuaria. da Colonia 
Christina, Ceará, 20 : OOOS; 
Escola da Agl'icultura P1·a.~ 
tica do Quixo.Ciá, Coará, · 
10:000$; Postos Zootechni
cos do governo do Estado 
do Cea.rá.. 20 : 001S ; EscDla 
Agronomica de Fottaler.a, 
·Ceára. i 2:000:-.; Campo de 
Demonstração de ·Maca
llyba., !Uo Granr!c do \'orte, 
i U:001$: As:•nciaçi o de Es
c"~t~iros d • Mecrirn no Rio 
Grande oo N·.1rte para . 
acquHça.o dr. n1aterial ne
cess.;rio .. installaça.o de 
ti'Ps officinas dA a• tes e 
offi.cios, precedendo :~ uto: 
l"Jzaça.n do '>overno. se 1do 
que, no caso de dissnluçã.t> 
da. referid·' assoc.ação, o 
material adquirido . será. 
e·ttregue 11 E se o ta de 
·Aprendizes Artífices do R1o 
Grande~ do No,·te1 i2:QOOS; 
Escola Agricola Elementar 
Barão de. Suas~un<t, Per
nambuco, 20:;)00:>; Escola 
Agrícola de Goyana, Per
na.mbuCú, iO:OOOS;Apren
diza.do Agr ícola Simuel 
Harrlman, Pernambuco, 
8:0008 ; Escola. Agricolada. 
Ordem Bene lictina, Per
nambuco. i.O :OOOS; Acade
mia de Sciene1as Commer-

. eia.es,do Est a" o de Alagôas, 
2l):üoOS ; Recotbimentos de 
orphãos da. cidade de Ala" 
~ôa.s e de Bebedouro, no 
Estado de Alagtns,iO:OOOS, 
Po-;to Zootechoioo delbura., 
no Estado de · Sergip&,
{5:0009; C:olonia Agrícola. 
de ::;. Jusé, do bispado d~ 
liMos, Bahia , 20:000S; 
Centro de Catecnese Pontal 
do Sul, bi3pa.do de llhéos, 
Bahia.. 2:):000$; Sy!tdiea.to 
dos Agricultores de ca.cáQ 

Papel 

• 

Ouro 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2910612015 11:22 - Página 124 de 274 

SESSÃO EM 31 OE DEZE1\ISR() DE 1920 

da Bahia., 50:000S para. o 
serviço de estatist.ica da 
producçã:o caca ueira e a va
liaçiLo da saCra. a.nnual do 
Brasil, e it.forma.ção do 
preço correo;e desta mer
cadoria, e seu atock nos 
var~os mercados do mundo, 
informando, pela imprensa 
bab.iana, ao productor, 
o preço que pótle obter 
aquell · producto, e tra.n
smittindo semanalmente 
este pr·eço á A-sociação 
Comuw.rcid de Belém. .'\o 
principio de cada trilnes
tre, o uSyndieato · env;ará 
aq Ministerio da Agncul
tura. uma oopia de tQ.jOS 
aquelles dados esta.tisticos; 
CoUegio ClemeutC Caldas, 
Nazttretb, Bahia, i. O: OOOS; 
Escola ·de Commercio, de 
Vjctoria, f:sPI!ito Santo, 
ti:OOOS; Sociedade de Es
cotei.·os (Je Victoría, no Es
tado do &pi íto Santo para 
a. flln~o e manu!eoçlo · 

de uma escola prolissi(r 
na!, 6:000S; Suciedade Na
cionalde Agricultura, Ois
tricto Federal, 2.00:;JOOOS ; 
Escola da Agricultura c Pc
coaria de . Passa-Quatro, 
1\linas, IP:ouos, sendo 
30 OOOS para applíca.r r.3. 
cons rucÇlo de um e ·.ificio 
pr.?prio pa.ra. exposiçã-o de 
máchlnas agricol~ e. se
mentes, concernente ao 
serviço de lospecçã.o e F(r 
mento Agrícolas do Minis-
terio da Agricultw.a, ln
dustr'ia e Commereio; Es
cola l\iiueira de Agronomia 
Vcterinaria, em I:Sello Ho
rizont~, Minas, Hl:OOOS ; 
Aprendizado Agricola Del
fim Moreira, ·em Pouso Ale- · 
gre, Minas, iO;OGOS; &i-

Papel 

82'.) 
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col::~. Ag.ricola Dom Bosco, 
em Cachoeira. do Campo, 
.Minas, 20:000$; A.pr en
dizado Agricola do Insti
tuto l>Iode)'nO, em Santa 

_ Rita do Sápucahy, Minas, 
iO:OOOS; Instituto de Po
micultura Cbaca.ra Con
ceiÇão, ern Silvestre Fer
raz, Minas, 20:0005000; 
Aprendizado Agrrcola Bor
ges Sampaio, Uberaba, l\li
nas, i.O:OOO ~ ; Aprendizado 
Agricola do Gymnasio Lao
po!dinense, Minas, 20:0008; 
Apredizado d<t Graoja do 
l'lemanso, Minas, iO :OOO;); 
Estação Ser\cicola. do Col
legio da.s Oõros de · Dia
mautina, Minas, 6:000$; 
Aprendizado Agrícola do 
Conceição do Serro, :Mi
nas, !O:OOO:J; á Sociedade 
Rural Brasileira; de São 
Paulo, 20:000:>; ao Hospi
tal Zoopbilo de S. Paulo, 
iO:OOOS; Escola Agricoa _ 
do Lyceu Salesiano de Cam
pinas, S. Paulo, 30:0005; 
Posto Zootecbnico Munici
pal de S. Carlos·; S. Pa.nlo, 
20:000$; E~cola- Agricola 
Co!;onel José Vicente, em 
Lo.rena, S. Paulo, 20:QOQS; 
Posto Zootechoico da ci
dade de S. Paulo, 20: ôOOS; 
Haras Paulista de Pinda
monbangaba, S. Paulo, 
20: ooos; Escola Agricola 
Luiz de Queiroz, S. Plwlo, . 
30: 010S; Associaç~o Agri-" 
eola. de Educa ão e A~sis
tencia, em Campinas, São , 
Paulo, 30:0005; Escola de 
Cornmercío JO:Jé Bonifacio, 
de Sa.ntoi, 6:000S; Escola. 
Agricola da Municipali
dade de Jaboticaba.l, S1o 
Pa.olo - 30: OOOS ; Escola 
Profi.&siooal dâ. municipali--

Papel 
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dade de Sorocaba., São 
Pa.t~lo; 30:000; Escola Pro
fissional da. municipalidade 
de Araraquara., São Paulo, 
30:0005; ~scola. de Pom1cul~ 
tura. de 5, J.•sé do:> Pinhaes, 
Pat·aná,5:UOOS; Posto Agro
nomico de A r~ucaria. Pa
raná, tO:OOOS; Escola Agro
nornir·a. do P~traná, 30:000$; 
Instituto Polytechnico de 
Floria.nopolh. Santa Ca
tbar·ina., 20:0.008; Campos 
de Demo:1stração de São 
P~dro de Alcanta.ra e de 
Tubarã.o e respeetiva.s es
tações de mf•nta, em par
tes iguaes,_ 40:0005; t•usto 
Zootc<;•llli<;o Assis Hra.sil, 
60:000$; Estações de M(Jn

·ta, de Canaavieira, da 
Re:::secada e de S. Josê, em 
partes iguaes, 60: 000$ , 

. no Estado de Santa Ca.tba
rina; êstaçào de Agrrcul- · 
tura e Criaçà.Q de Santa 
Rosa·, Hio Grande do Sul, 
10:000$; Estação Zootech
nrca de Bagé, Rio Grande 
do Sul, 20:0005; Escola. óe 
Agrónomia e Veterioa~ia · 
de Pelotas, Rio Grande do 
Sul, iO:OOóS; Para. as ins
ta.llações de lacticiuios . vi
nicultura e agricultura. da 
Escola àlédia ou Theorico 
-Pratica de Agrieul'.ura 
de Porto Alegre, Rio Gran
de do Sul.60 :000S: Estac:lo 
Zo<.technica em Alegrete, 
para auxiliar as suas ins
talla.r,õ--s 20:000S; E!>1a•J!.o 
Zootechnica em Julio de 
Castilbos,tO:OOOS; Est"-1ção 
de Agrrcultura. e Ct>ia.ção, 
em Bento Gonçalves, 
fO: OOOS; Estação de Agri
cultura e Cr1açâo em 
Cachoeira, iO:OOOS; Es
col& Industrial &amentar 

Papel 
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do Rio Grande fO:OoOS; 
Escola. lndu!:ltrial Elernen-
tar, de Ca.1ias, 10:000$: 
Escola Agrícola do Mu
ni··ipio do Rio Grande 
5:0008, ao serviço de 
catecbese de índios diri
gido pelos Mi~ionarios 

. Salesianos em Matto Gros
so, inclusive rna.nutcoção 
c:!. a s co!onins indigenas, . 
ôO:OOOS: ao ln<>Lituto do / 
Prata, Pará, iO:OOOS; ao 
Instituto. L a n r o Sodt·é, 
Pará, iO:OOOS; á Escola 
Pratica. de Commercio, 
Pará, 25:000S; Escola, de . 
Commercio da Associação 
Commercial, Maranhà.o, 
iO:OOOS; Centt•o Artisti~o 
Operario àlaranhense. Ma
ranMo, iO:OOOS; Circolo . 
je Operarios ·e Tt'ahalha
dores S. José, Ceará, 
iO:OOOS; Escola de Cúm~ 
me1·cio Phcnt)( C:ti:x.en!, 
Ceará, W: O.JOS: Escolas 
do .Co\Jlmercio, mantidas 
pela Sociedade Por-ave
rança. e AuXilio dos Em
pl'Cga.do.s . de Commer·cio, 
em .\laceio, ô:OOOS; Escola 
domestica do Natal, Rio 
Gt·ande do Norte, :10:000$; 
Escola Commerci~l da Ba
hia. 2 1;0005 ; Camàr·a de 
Commercio Internacional 
do Brasil U:OOOS; Escda · 
StJp(:lL'Íor· úe Conuuet•eio rlo 
Rio de Janerro, 30:&00S; 
I llstltuto Coromeroia.l do 
Rio de Janniro . 20 :0008; 
Academia deCommerclO do 
Rio :c Ja.neiro.20;000S:Pa.
tronato de criauça.; pobres · 
da f.reguezia d·: 8. João 
Baptista da Lagoa, Rio de 
Janeiro. 20: OOv~; Facul
dade de Sciencias Eco
nomícas do Hio de.Ja.udro, 

Papel 0Ul"' 
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!O:OOOS; Patronatos de_ 
Menores Abandonados dô 
Estado do Rio · de Janeiro, 
:i !i :OOOS; Sociedade Flumi
nense de Agrieul tura 
e Industria Ruraes para 
fundar e manter ~m 
campt> de produc~ão de 
sementes xn o d e 1 a d o 
pelos do Ministerio e su
jeito á fis~atzação techoi
ca do Servi~.o de Semen
teira 30:000S;Escola. de 
Commercio Antonio Rodri
gues Ah·es, de Gua.rátin
~uctá , s; Pa.ulo,20:000S; 
Lyceu de· Artes .e O!ficios 
.na cidade de S. Pauto, 
30:000$; Instituto Profis
sional Escholastica Rosa, 
de Santos, S. Paulo, 
20:000$; Orphanato Cbr~-
stovã.o C' o l o m b o e m 
Slo Páalo, 20: OOOS ; 
Posto de Observação. e En
t<~rmaria Veterinaria de 
Mello Horizonte, para. es
tabelecer nm posto qe 
.moata:6:000$; Escola 
Agricola. de L a. v r . as, 

· 30:000S; Sociedade Mi
n e i r a de Agricultura., 
com séde em Bllllo Ho
rizonte, 5: OOOS; Esc o~ 
la f'rofi.ssional Delfim }lo
reira, Pouso Alegre .• Mi
nàs i O: OOOS; Escola ·de 
Commercio mantida-: pela 
Municipalidade de Guit-xu-· 
pé, iO:OOOS; Escola de ~
genharia de Bello Hori· 
son~, MiiJas, 80:0008000; 
Inst1 tu to Electro-Technico. 
de Itajubá, Minas, 50:000$; 
Escola de Engeuhatia· de" 
Juiz de Fóra, Minas, 
30:0008; Escola Profissio
nal Feminina de Bello Ho
rizonte, Minas, 15:000S; 
Escola de Commercio de 

C •. - Vol . XVI. 

Papel 

·'· 
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Bello Horizonte, Mioás, 
:lO : OOOS ; Instituto Pa:.ie u r · 
de Juiz de Fóra, secção 
anti ophidica, iO:OOOS; · 
Escola de Engenbària. de · 
Pot·to Alc$re, · Rio Grande 
do Sul, · ~0:0008; Escola. 
lndustTia l El~mentar da 
oida.de de S~nta Maria, 
Rio Grande do Sul, :l O:OOOS; 
h'lscituto Elecrro-Technico 
de Porto Alegre, Rio Gra.n· 
do do Sul, 50:000$; Curso 
Profissional Femiilino · do 
Instituto Parobé de Porco 
Alegre, Rio Grande do Snl, 
50: OOOS; Instituto de Hy
giene de Pelotas, Rio Grau
de do Sul, iO:OOOS; La.bo
ratorio de Resistencia dos 
1\iateriaes de Porto Alegre. 
iO:OOOS; Collegio Santa 
Til e reza, em Coru m bã., 
}latto Grosso, iO:OOOSOOO; 
Para a fiscalisação das sub
ven~es e auxilias conce- -
dídos pela pi'esente lei e 
ex·aruc. das contas presta· 
das pelos estabelecimeo· 
tos subvencionados em 
a.nnos anteriores, obser
v~ndo-se, quanto · a 1"' . 
parte, o disposto no a.t·
tigo 39 da lei n: 3.99i, de 
5 de janeiro de 1920, que 
êstabelece regras para ·a _ 
fiscalisaçã.o dos estabeleci- · 
mantos fórá desta. capital 
e quanto á 2• pat•te o dis
posto nos a.rts. 68 a 7i do 
decreto n. B-89(), •. de H 
de agosto de i9:f'i, de 
modo a ser feito o serviço. 
fóra. das horas do .. expe~ 
cliente ordinario da Dire- ·. 
ctoria. Geral de Cootabili- · 
dade, SO:OOOJOOO •• •• •••• 

2.1. Obras •• •••• -· · · · ·· ···· · · · --· 
2'. Escola Normal de Artes e Ofti
, cios Wenceslau Braz •. •••• 

-Papel 

~ · · 

3.jiG:Oo0SOOO 
300·:{»90$000 
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S~:ss,\.o EM 3i DE Oii7.El'<IBl\O DE :1920 835 

25~ :3ervi~o de A1god~o: 
Onde se díz, na pr"posta, «de· 

ereto n. H.H7, de 27.de 
março de i'3'20n, diga-se: 
«Decretos ns. H.H7 e 
1+.333, de 27 de mai"çO e 
28 -de agosto de i~20i>. 
No «Pessoaln, augmentada. 
de 17:4008, para o paga
mento de um delegado re-I 
gional, um ajudante de 
f. L classe e um escriptora
rio da Delegacia Regional 
.do Pará., nao comprelreo
àidi :na proposta do vO
.verno. Augmenta.da. de 
. .Jillo~oboS.pa.ra. runda
ç 5. o d.e tres esta çóes 
experimenta~ de .algo
dão e j u UI., sendo U92 a. 
·~ Iga.rapé-Assú, Parã, 
HlO:OOO$; uma em Jcquié, 
Bahia, iOO:OOOS, e uma em. 
Piraci.ca ba., Siio Pa.ulo, 
200:000S, CODltanto CJUC 
o go~erno do resp·ectivo 
Estado, ou <lo município, 
ou particulares, concor
r3m com o íminovel rural 
adequado; fazendo á União 
doaçàO desse imroovel, a 
qual sómente poderá. ·sec· 
revogada, sem indemniza
~ ae belllfeitorias. no 
caso de deatro de tres an- · 
nos ·nM estar funccionan
do a. estaçli.o experimQDta\, 
ou no caso de íuncoionar 
a estaçii.o durante menos , 
de de~ an nos consecutivos. 
Augmenta.da de 60:000S 
para acquisiç<lo de instru
mentos, macninas e ferra
mentas agricolas, custeio 
de laboratorio, pessoal ;Ls
-sàla.riado, de feitores, 
gus.rdas, operarias e tra
balhadores ruraes nas tres 
novás estações; sendo 21) 
contos para. cada umà .••• C4'lS~O~OSOOCI 



, .... 

21}, SERVIÇO Dtt SE!IE!'I'tEJn.\S, 

(D~çreto o. U.32a, de 2~ de agosto de i920) 

Pessoal: 

Ord, ' .:. Gmt: 
t supol'iotcndcnto .............. . .............. ; i2:0008000 6:0008000 
f ajudante teolmico ••••••••• , •• ,,., •• •• ,., •• • • • 8:0008000 i:OOOSOOO 
t chefe do laboratorio (contra.ótado)........ . .... 8:0008000 4:0008000 
t assistente agronomo •••••.••••••••••... •• .•. ,, 5:~SOOO 2:8005000 
f photornicograpno •.• ; .. . ... . .. ... ............. ~:0008000 2:0DOBOOO 
2 escripturarios ...... \. .. • .. .. • .. . .. • .. .. .. • .. 3 :200SOOO , f: 6008000 
2 escrovontes-riactylogravhos • • ••• ••• •• ••• , • • • • • 2:4008000 i :200SO;JO 

\ t porteiro conlinuo .... ~... •• .. .. • .. . • .. • .. . • .. 2:0005000 i :000$000 
t servente (salario mensal de i50SOOO) •• •• •••••••••• , •••• ·, ••• •• ••••• •• •••• ••• 

Campos de sementes 

D directores ......... t ••••••••• ~ ••••••••••••••• 

li chefes de culturas •.••••..•..•••••••.•.•••••.• 
~ oscript~rarios . • ~ ...• , ..•.... , .....•....••..•. 
S tnacanzcos ••••••.••••••••••••••••••••••.••••• 
li .tardincil·os-bOl'ticultores •••••••••• : .••.•• , •••• 
6 feitores ...•. _ .......... •..•.•.. •. ..•....•. •••. 

Ord. 
6:~008000 
2:51}68667 
2:qoogooo 
2:000,000 
2:0008000 
i:600$000 

·Grat. 
3}2008000 
i:3338333 
:1.:2008000 
:1.:000.)000 
:1.:0008000 

8008000 

Sub-con
signaçoes Consigna~llos · 

is:ooosooo 
:1.2:0008000 

.. i2:000SOOO 
8:4008000 
6:0008000 
~&008000 
7:200SOOÓ 
3:0008000 
!:8008000 78:0008000 

48:0008000 
20: ooosooo . 
i8:ÓOOSOOO 
:l.a:OOOSOOO 
:lli :ooosooo 
i2:000SOOO i28:00DJOOO 
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Material: 

Objectos de oxpedieute, acquisição e conservaçllo de machinas de escrever, pu-
blicações de edit.aes, boletins e questionarios no interesse do serviço........ 2~:0008000 

Para despezas de instaJlaçilo, aomp1·ehendendo compra, consel'Va.ção e concer
tos de machinas, instrumentos, fol'raroentas, utensilios agl'ic••las e art·aios; 
acqulsição, t1·atamento e aluguel da animaes para o servi~o, sementes. 
adubos, juscctici!las, . fungicidas, combustlvel o lubriftcantes e mato1•ial ne· 
ce;;sario aos labot·atorios; diarias, ajndas de custo, passagens e transporte 
dt} pessoal e material, despazas imprevistas e eventuaes, inclusivo as tles
pezas com os concursos dos tt·actot•os, pagamento do pessoal dia.t•ista e assa
lariado nccessario ao servi~ e o auxilio para. pagamento de aluguel de casa do Porteh·o, ~ l'azão do 70S mensaes.. .. ... ........ ... ...... .. ........... 220 :0008000 

Total dá vo l'ba . .................. ,. ..••••.• -, •••• , ••••.• , ••.•••.. , •••.•••• ~ 

27, JftSttrUTO BiOLOÇICO DB · DBFESA AGRICOLA , 

(Decreto n. u . 3561 do iõ de dozembm da {920) 

P~a.l : 

i d irootor., ......... , .. , • , , .•.•..•..••.•. . •.. ·, · 
li choros de serviço o da laborutol'io ••••••.••.•• 
5 assistentes do sot•viço e do la.boratorio., •••• , 
1 propa.radures . ....•... # •••••••••••••••• • •••• 

i chofe elo Campo de Experimentação .•.••.••.• 

Otd. 

9:6008000 
6: 9.00))000 
3:6008000 
4:9005000 

Grat •. 

3:6008000 
4:800SOOO 
3:2008000 
i:8008000 
2:0005000 

3:600$000 
72:0008000 
48:0008000 
!0:800#000 
6:ooosooo · 
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-:·.,."Y'"'-. "•·' 
··' .. ~ . 

· 2 auxiliares de serviço. , • , • , • , ..... , .. · . .• , . , , 
i dcsenhi!ilu'-photographo ... ,. , ... ... ..... ... . . 
i bíbl!othéeal'io-escrlpturario. , •• .• •••• , .... , • 
:1. oscri]ltnt•a.do-a.rcbivfst!l •••. ~ ••.••••.•• , , , , • 
t daotyJographo • ................ .. . .... 4 •• , •• • 

-i portciro-conlinuo •. .. . •. • • : •••.• , . • •••.• ••• 
::1. oorreio . .... ..... ........ . . .. , .............. , .. 
-!.capataz .... ,. ,. , .......... . ........ .. . .... . . 

··!i serventes (salario mansat,do t 50S) ...... , .. ,. 

2:400SOOO 
-i:OOOSOOO 
-i:OOI>SOOO 
3:60DSOOO 
2:4008000 
2 :4008000 
{:600$000 
f:noosooo 

Jlla.ter.illl : · . . 

{':2008000 
2:00.0S.OOO 
2:oo·osooo 
~:aoo&oao 
i ;200BOOO 
~ :200.1000 

soo~ooo 
soosooo 

Objectos de expediente, oditaos, ImpreSsões, encu•dernaç!!es, gravm·as, livros, 
rovistàs o outi'as-publicações sciontilicitg, •.•• •. , .• , .••.•••• , •••• ••••• •... 

lnstt·umentos, producto3 chimicos, vasilhame3, gaz; olect·rlcidade o dospous 
miudas e cvcntuaos, comprehendcndo o pagamento mensal de 70S p11rn, 
aluguel do ct\sa. do portojro, ... • .•. , .• •. , . , •..•.......• , ~ 4., ••• •• • , ••••. 

Dcspeza d(• install:tção, com{H'ehomlando mob!liario, mostruarlo, conservaçã-o do 
é<lificio, inell1síve do campo do oxperiment.nçào e domoustraçüo, di;wla.st 
ajudas. de custo, substifui<tõcs t•ogtll&mentarBs a pagamento de P.Ossoal 
assa.lat'J<I.do .................... .. ..... , ..... .. ... ; ...... ; ._ . ....... , ...... . 
Tot~tl da veri..~ 290:000$0000. 

28. SE!IYIÇ•l. nE Ex~>ur.co E BmEIIJCIANBN'I'o DE C~P.JU!lS~ 

~o~al: 
( Decreto n. i ·i.377, c~ 24- do 'lOtGmbro de i9i0 .} 

· . Orei . . 
i SUJle rlnteuà<>:)te.. . . .. • • • .. .. • .. • .. .. • .. .. • 9:õOOSOOO 
i escri_p~urado. . . .. . .... .... .. . ..... . ....... -i-:ooasooo 

.Gt•a t• 
*:SOOSlOO 
2:0003000 

Su~ 
c<ln~lgna.çõ,os 

7:200$000 
. 6:0008000 

6:0Q08000 
5.:la.0080.00 
3:6005000 
3:6008000 
2:4008000 
2:4008000 
11 :0008000 

i6:000:000 

!8:0008000 

Consigna
çOGs 

i86:0DOSOOó 

1o:ooosooo iOt :ooosooo 

. !4:4008000 
6:000SOOO 
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i agonto commet•cial •.•• , •..•••• ,,. ••••••. , .• 
t encat·regado dos armazens. ; ••••..•••••• ·J •• 
"2 conrerentos. 1111.". 'I ............. J •• ' •••• '., ~ ••• 

i sneart·egado das macblnas ...... _ .......... , 
·la aulliliares do ancaa·regado •••• ; ••••••••.•• • •• 
li continuo . ........ , ... , • . " •.. , . , ...... , ... ~ .• , .... 

MateriJll : 

3:200$000 
3:200/1000 
2:41.00800.., 
2:4-008000 
!:600SO!IO 
1..:6008000 

:l :.ooosooo 
f :.ooosoo.o 
!:200$000 
f:200SOQO 

ao.98o.oo 
800$000 

4:8008000 
·4:8<l0$000 
7:2.00SOOO 
3:~00800.0 
4:8008000 
2:~oosooo ~s:o.oo1ooo 

·OQJentos de expedie_nto, .aôQuisição e conser,•aça.o .de machinas do esct•evct• 
fiUblica~es·(h.Hditli.~St bolotins e OUtl'OS i~p1'6SSOS l\0 íntere~·do scryi(;o~ 3:000$00.0 

'Conserv(lção c·custeio das installaçõt!S eleotr1cas compr~hendendo npparelboo , , 
telophonicos, energia e consumo de gaz. ••••.••.••••..•.•.•.•••• , . • • . . . • . .. 30:000$000. ' 

iP.a-r.~ oespezas ·.do inslallaçào, inclusivo cpmpra, consermção c concerto de 
, mncllinas de expurgo e beneficiamento e do todos os ~eus ac.coosorios, uteo" 

si.lios a ferramentas; eombustiv~l o lubrifican.tes,.diar!ns, ajudas de cus.to, 
passagens e t•·~nsportes do mateL'Jal-; despelas •rnpt·evlstc~:s o ev.entuaes o o 
pa.gamento de serventes, tt;~bollladores, guardas e opeparios ,nSlcessa.rios ao 
·serviço. , •..•.••....•....•.•... ~ ....•...•••....•••.... , ...... , .•.• , •. , , . •.• . · 64:-000$00.0 97}0008000 

''l'ota.l.da ve1•ba U!í: OOOSOOO. 

Som ma ••••••..•.••••••••• , ••••••.•••••••••••••••. , ••• , ..•••• ~.9.t88:\l3~S!S.i5 96·~:G80S3~2 
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Art. 1a. l~ica o GOverno autori~ado: 

. a) a conceder ~ás -~abricas de a1~tefactos: d~ horraCiba .que 
d~ntr::o de t~es . annos se fundarem em qualquer' pQnto do ter 
r1tor10 nactonal e que empreguem exclusivamente borraóha 
~xtrahida no Brasit, além dos favores constantes· da. le.i 
n. 2·. ~U A, de 5 qe janeír;o de .J91.2, e do decre to n . 9.52-1, 
de f 'í de abril de ·1912, garantia de juros , durante t.l'e;; anno~. 
de ·6.% ao anuo sabre o capital eíf.ectivamentê empregado. 
nã~- mferior a d9us mil nem superior a dez mil contos de 
ré1s, para cada fabrica, podendo ínst.ituir um. pren1io de ani

_mação para, cada uma até o ma:dmo de 500 :OOOS.. corr·espon-
dente a não mais de cinco por cento sobre o capital ernpre
gado, pr~mio a ser estabelecido em contemplação da capaci
dade de produccão <la usina "no seu primeiro anuo de func
cionament.o.: Para os fin~ deste· artigo, consideram~se tambem 
como fundação as novas amplíações ele usinas já inauguradas, 
ampliações em que sr.ja àespcndid'J. novo capital nos limit.es 
alludidos; , 

b) a conceder isenc;ão de <lireitos 'de import.a~ão ás 
usinas de . beneficiamento de boi'racha brasileira e o premio 
da · 200:000$ ás que dentro de tres annos se fundarem, ou ás 
que já estejam fundadas, em ·qualquer ponto do· t err itorio 
nacional; , · · · 
• c) a despep.dcr até 3.000 contos em pagamento de .pas
sagens a immigrantes europeus de qualquer porto da Europa 
a qualquer podo .brasileiro-, comtailto que sejam el.les agl'i
cultores e que os Estádos que os re~cbam. coMorram com 
metade dessa despeza; 

d ) a transferir da verba - Empregados addidos. - para 
a consignação « Pe>o'Soal ~ ·da verba s• ·a import.ancia -dos ven
cimentos do pessoal addido qu~ for apr'oveit.ado na or gani
zação <.lo Departamento l\ae1onal do Trabal•ho. r efundindo a 
tabella actual, !)e: aecõrdo com 6 regulamento que foi' expe
dido oppor tunamente. e a abrir os c~editos necessarios para 
a execução da lei n. 3.-550, de 16 de outubrQ de 19·18; 

e l· a fundar nas fazendas na-cionaês do Piauny, logo que 
termine o actual contracto de ar'rendamc.nto, uma fazenda 
modelo de criação n.os moldes das de Goyaz e Santa :Monica, 
admittindn colonos nacionae~ e cstrangcirm: para o aprovei 
tamento das mesmas fazendas, segundo o reginwn ef't.abele
eido no art. 117 da lei n. 3.'1~4. de 6 de jancil'O de HH8. 

Para esse fim ser'á appli.cada no me1hol'amcnl.o das 
aguadas alli e;'ICistenles, e- nos estudos necesS'arios á fundação 

, -da fazenda modelo, ·a quantia proveniente do -arrendamento 
~as alltididas fazendas - a '\)ar't.ir de janeiro de 19:1 9; 

f) a· vender aos govemos dos Es.tados ou ernprer.as ;p_a.r
ticulares, para fins de reconhecida. utilidade pu.bJjca, lotes 
nos nucleos coloniaes emancipados, cedendo graturtamente os 
:que tiverem si<lo doa~os pelos~ Es·t.ados; 
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g) a applicar nas obt·as da installaeão da .Fazenda Modelo 
de Criação de Ponta Gl.·ossa, no melhoramento de seu:, orampos 
e culturas c no augmento de seus :reproduclor'cs. o producto 
d_a vcnd_a. ~? :\li~iilt.criü da Marinha, do material ·d'C fP-rru que . 
tt:nha. Bldn 1 mporta.Uo para as ditas obras c que. por .conve- · -
menc1n elo Sf'rvico rmblicn_ roi cedido a este ulf.imo mil)is-
terio; · 

/t) a adnptnr em regulamento as medidas de l·dP.fesa ~a
nítaria vegetal, de que tratam as lcttras f e r. do art. 3° ~do 
regulamento approvado pelo dcáeto n. 14.356. de 15 d e se
tem.bro -de 1920, estatuindo -penalidades de mut"tas de 50@ até 
-c-inco contos de réis para ca{!a infraccão: ' 

i) a crear. de accôrdo com o decreto n. lA. 117, de 27 de, 
marco de 1920, a Delegacia Regional {}o :Serviço -do Algodão · 
no Estado do Pará; · 

.i) a provid(\nciar ·no sentido -d0. nas inspectorias dos, / 
Estados. srr tambem preparado o sôro ant.i-aphtoso. a'fim de 
ser utilizado nas- zonas contaminadas; 

. k) a crear estações de monta, além das que já foram fun-
. dadas em Sonre. na Cachoeira e em Santarem. nas outras 

zonas pastoris do Estado do Pará. e&pecialmente na região . --.· 
servida pela Estrada de Ferro de Bragança, em :Monte Alegre, 
em Mauaná. em Chaves e no Amapá; 

l) a crear' no Esta-do de 1Goyaz tres estações de monta. nos 
termos elo decreto n. 13.!0'11. de 4 de maio dr. 1918, podendo. 
·para esse fim abrir credito.s até 200; OOül$000; 

m) a mandar pag~r aos funccionarios .do Servi~.o de. Po
voamento, encarregados -do recebimento e -expedição de im- _. 
mígrantes e trabalhadores nacionaes. as cliarías por servicos 
extraordinarios pelos mesmos prestado:;:, e.?J-vi elo art. 264, 
paragrapho unico· do regulamento do citado serviço, appro- , 
vado pelo ·decreto n. 9. 0'&1. de 3 ele novem_bro de 1911, nos. 
annos de 1915, 1916 r 1917, as quae.s deixaram de ser'-lhes · 
pagas em virtude do rlispo3to nos arts. 1 H. 132, n. VIII e 
~~ das leis ~. 2. 92!~. 3. 08P e 3. 232, de 5 de janríro de :1.915,. 
8 de janeiro de J!Hô, e 5 ·de janeiro de ·19:17: 

n) a crear urna esta(:ÜO experimental d~ cacáo na :wna 
do rio Docn. no Estado d0 Espirito .Santo; _ 

o) a despender com a representação ;:lo Brasil na ex.:. 
posiç;ão da borrac.ha e outros productos t.r'opicaes a iHl rea..: · 
lizar em Londres em 1 !)31, até a importancia dr 370 :000~. 
abrindo. parn e.~5c fim. of'i nccc;;!'arios crPdit,o;:.; 

j)) a entrar em acc(jrdo com os governoP. dos Estados 
pr•(ldnctos de borracha para promQver a diminuição annual 
dos direitos ·ele e:xporLação do mesmo producto. de modo a 
uniformisal-o.s quanto po:-~ivel com os que são cobrados .da 
borracha procedente do Territorio do Acre_; _ _ . 

g) a, media~tc accôrdo entre os Jh_mste_rw~ da . Aoo-rt
•Cultura e da Marmha, promover, sob a d1recçao· cechm_i)a do 
·Serviço 1Geologico e Mineralogíco e oom a. collaboraçao da 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 11:22+ Pág ina 137 de 274 

842 

flo_tilha e&taci_onada no Pará, os estudos necessarios para 
evitar os effeltos .das grandes enchentes :per'iodicas do Baixo 
Amazonas, _que prejudicam o -desenvolvimento da pecuaria na 
mesma regrao; 

t·) a fiscalizar, por intermedio do ]\llinisterio <la Agri
cultura, a venda, no paiz, de insectieidas e fungicidas. de 

. modo a normalizar a sua -cornposição e cohibir as fraúdes . 
. ex:pedinrlo, para esse fim', o necessar'io regulamento no quai 
poderti estabelecer penalidades- para os . infraetores das· me
didas que forem .adoptaclas, :inciusive multas até a imporlan,.. . 
cia de 5 : 00{J'$it}'00; . · 

s) a, por conta da renda dos postos zootechnícos e Ja
zendas modelo de criação e sem prejuízo do· disposto no 
art. G7. abonar al)s respectivos directores até a importancia 
de 3:000$ annuaes, para attenderem a despesas com a re
<Jepção de criadores. e outras pessoas que visitarem os allu
didos estab.elecimentos, sujeita a applicação de ·tal abono ú 
prestac.ão de contas perante o ministerio e bastando a ap
provacão do ministro par'iJ. a quitação dos responsaveis; 

t) a modificar o regúlanw.nto qu0 baixou com o decre.to 
n. 14.177. de 19 . .(le maio de 1920. de modo a excluir da 
excepção do art. 9" as cinzas em qualquer estado, bem como 
as materias estercoraes e resíduos de matadouros que tenham 
soffrido qualquer manip.ulacão; 

u) a despend~r até a quantia. de cem contos (1.CO :000$) 
com a installaçãO: de um .A-prendizado Agr'icola em q11alquer 
dos municípios do Estado da B'ahia, dos que offerecereÍn ter
renos apropriados pua o · fim referido, como s~.iam os de 
IFcira de Sant'Anna. Santo Amaro. Be1monte e Areia. abr"indo 
.o neeessario <lreditó; · · · 

v) a concorrer para o Serviço do Algodão or~nizado e · 
mantido pelos Estados com quantia igual á qu~ .für éffecti
vamente despendida pelos cofres estaduaes, ficando a orienta
ção technica a fiscalização de tal serviço affectos á S.t+epr-
intendencia do Serviço do Algodão e podendo, para es.se fín), 
~er abertos os necessarios c:reditos até a irhportancia de 
mil contos de réis; · 

w) a crear no Estado de ·Matto Grosso uma Fazenda Mo
delo, de acl'!ordo com a or'ganização de instituiç.ões cong{!nore;;:, 

· já existentes em ·alg-uns Estados da Unià.o; 
x) a :otbrir os necessarios creditos para pagar o que fô.r 

devido em virt\lct!?- -de sentença judlciaria ao Dr. Joaquim de 
LiJ;n~ Pires Fer:J;eira. lente cathedraticó da Escola Superior' de 
:Agricultura e l\fédicina Yeterinaria, em dispon1biiidade; 
. u! a despende.r até a qu,antia de 20t:OOOS, para ad-quirir o 

Diccionario Botani·co. do fallecido conselheiro Caminhoá; . 
z ) a adrquiri:r. para o fim ele propagar e. intensificar o 

· interesse :pela vida agrícola, nos nossos campos, tres mil 
~x:emplares da obra Cor'l'eio da Roça, d-e D. Julia Lopes .ele 
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Almeida, podendo despender nessa operação até a .quantia 
de 15: Qt(}0$000. · 

-'\r'L 48. Fica o :Governo autorizaqo a despender até a 
quantia de 20 :000-~, com a ac.quisição da obra -do Dr. Carlos 
Travassos, sobx'e ichytiologia da costa <lo Brasil. abrindo para 
isso os necessarios preditos. · ' · 

. Art. :•g. _Fica o GoYerno autorizado a tomar as providen
cias neces,anas para yohibir fraudes no beneficiamento c 
cnfardamento do algodão, estatuindo multas de ()üt;l a 5:000$. 
para os infractores -das medidas que forem adaptadas no re.:. 
gulamento respectivo. 

Art. 50. Fica o Governo autorizado a installar appa
rel·hos de Jimpeza de algodão e prensas de alta den&íOade nos 
porias de embarqnc onde n,ão existam ainda esses apparellhos . 

. A d~nsidade minitpa se~á. de 500 a 600 kilos por me~1·o 
cubrco, f1cando o ser'V1ço. SUJelto ás ta:xas que forem eslabe
lecjdas pelo Governo. 

Para levar a effeito essas install~cões, poderá o Governo 
abrir OS n\'lBCS.Sarios creditOS até . a jmportanCi& de réis 
1. 5o. o : 0•0{)8(}00. . ' 

Art. 51. Fica o Governo autorizado a abrir creditas até 
a impor·tancia de 30 contos de :réis. para occorrer .á:s despesas 
com a viagem .dos lentes da ·Escola Superior de Agricllltura 
e ·Medicina Veterina-ria, que, de ac·córdo com o paragrapho 
unico do art. 100 do regulamento da mesma escola. forem 
designados para aperfeí~oarem seus estudos na Eliropa. 

Art. 52. Ficarri autor'izados os Institutos .ele Electro
Technica e Borges de ·Medeiros a instaB~rem as su&s estações 
experimentaes de telegraphia sem fio, não podendo as 
mesmas fazer serviço para o publico, mas podendo trans
mittir á estação de juncção na barr;:.. do Iiio Grande a hora 
official c os avisos da previsão do tempo, mediante accórdo 
.pr'évio ent.re os l\linisterios da Agricultura e Via,ção ~ 

Art. 53. Fica o Presidente da Renublica autorizado a 
organizar, cpm ad{]idos technicm; e ·com engenheiros, em ser
viços nas repartiéões federaes nos Estados, commissões para 
verificarem, nos lagares onde conste naver mincrios de cobre, 
fer'ro, etc., e, especialmente em Grajaú, no Maranhão, a exis
tcncia ~je taes jazidas. 

Art. •5'4. !Fica o Governo aut01·izado a organizar no Mi
nisLerio da Agricultura, Industria e .Commercio, o Serviço de 
Expansão Commercial no paiz e no estrangeiro. o.bservadas 
as disposições do ar't. 28. n. IH, da lei n. 3. '991. de 5 de janeiro 
de !920. podendo tr'ansferir para aq'uel1e .lVIinisterio, serviços, 
pe;;;!"oal ·e· creditas comprehendidos ém verbas de outros ·l\fi
ri.isterios, que. a juizo da administracão, possam ser aprovei
tados no alludido serviço. 

l~rt. 55. Fica o :Ministerio da Agricultura autorizado a 
entrar em a·ccôrdq eom. o qa Justiça e .Negoc!os Inter'iores pa~a 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 11:22+ Pág ina 139 de 274 

sa 

se ~ssegurar o espu-z:go -dos immigra~tes recebidos na Hospe
dar.a da Ilha das IFlores, tendo em "VlSta o estatuido n·a parte 
quarta, titulo 5.,, do decreto n. i-~ .354, de 15 de setembro de 
i920, :podendo aquelle ministerio construir no ponto que en
tender mais conveniente nos terrenos vagos do Cães -do Porto 
a~ instailações •que. julgar nec.essarias para·' completar o ser
;1e.o aclu~lmentt\ a cargo daquella hospedaria, escriptorios de 
mf?rmaçoe5 e _collocação de tr'abalhadores; para o que é au
tonr.ado a abr1r os necessarios creditas. 
. Art. 5&. 'Fica revogado o art. 4ó da lei n. 3. 9{)1 de 
5 de .ianeiro de 1920, e restabelecido o exame analvse e ~er
tificado .cJe que trata o decreto n. 12. 982. de 24 de abril de 
1918, e as instrueções do .Ministerio da _{gricultura de ·ô à& 
maio do mesmo anno. · 

.Paragrapho unieo. O ei:ame e analyse devem ser feito·s 
por uma commissão de dois funccionarios presidida pelo chefe 
·da repartição por onde fõr feita a exportação. 

Art. ,57. lDas fazen-das para criação de cavallos a serem 
fundadas pelo !\Hnisterio da Agr'icultura, uma será 1nstal1ada 
no Estado de Pernambll"Co, uma no Estado do .Piauhy e outra· ·
no Estado do Pará. 

Art. 58. O Gov~rno realizará, nas épocas proprias, nas 
sédes ·das lnspectorias Agricolas, em todOs os Estados, con
cursos de mae-hinas agricolas para o fim de incentivar a cul
tura rnecanica', nomeando . uma commissão idon.ea, e_omposta 
de la"VrarloJ'es e sem remuneração, para, ·sob a presidencia do 
inspector agrícola. proceder ao julgamento dos concursos. 

Art. 59. Os au.~ilios concedidos na verba 22", consigna
cão IX, só serão pagos depois de comprovação, perante o ~Ii
nisterio üa Agricultura, de sua natureza de institutos de 
ensino agronomico ou · veterinario, tec'hnico-profíssional, ou 
commercial, ou de serem ·estabelecimentos agrícolas, de 
criação, de cathechese, ou industriaes. lOs que jã tiverem 
recebido subvea()ões ou aub:ilios no exercicio passado ou nos 
anteriores, não poderão r:eceber as novas subvencões sem que 
tenham prestado contas da a:vplicacão da ultima, apresentando 
relatorio dos serviços realizados no anno pr~edente e do-
cumentação de todas suas despesas. Approvada pelo Ministe
:rio da ,'I..,"Ticultura a prestação de contas, será ordenado o 
pagamento- da nova subvenção em prestações trimcstraes ou 
semestraes. ou de uma só vez, a juizo do ministro .. 

Esles au:xHios não põderão Jámais ser appllcados em 
pagamentos de pessoal, mas. sim, em acquísição, pelas in
stituições auxiliadas, de immoveis neeessarios ao seu func
cionamento. ern ampliaçãà ou adaptação de immoveis per
tenc:.entes ií:s mesmas, 'em construcç'ão d~ bemfeito~ias ou 
dependencias nece~sar'ias ao preen~h_imento d~ ·seus ~ms, em 
tractoref5 agricolas, motores, machrmsmos agrJ.cola.s, mstalla
cões electricas e auto-caminnões para cargas, 1sto ;11uanto aos 
institutos ou estabelecimentos -de ensino agronomtco e -vete-
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l'inari~, ~ quant.o a :;ociedades e estabelecimentos agri-colas ou 
de cr1açao ; c quanto aos estabelecin'lentos ou institutos de 
ens1no technico-profissional de outra ordem·, cornmercial ou 
?e cath~chese, só poderão set' empregados em acquisições de 
1mmove~s par~ as in~tituições auxiliadas, em ampliação ou 
adaptaoao de 1mrnovets a ~lla pertencentes, em cons:trucção 
de bemfeitorias ou dependencias, desses immoveis necessa
rio ao preenc'himento dos seus fins. em mater'ial indis
pensavel ao funccionament0 dessas instituições, salvo quando 
eoncedidos a escolas ou institutos de ensino, hypothese em· 
que metade da subvenoão p oderá ser empregada no paga
mento do pessoa1. 

Paragrapllo unico . A subvenção concedi-da t~ .Sociedade 
Nacional de Agricultura poderú ~e1• appHcacla tambem em im
pres~es e publictwõcs de inf.er'es~e agrícola ou industrial c 
nutras. ·c no custeio c desenvolvimento do Horto da Penha. 
comprehendido em ambos os casos o pagamento do pessoal 
necess:wio. ' · · . 

Ar·f .. 60. Continuam em vigor para· o exercicio de t921 
os saldos do credito .cJes t.acado da ver.ba 5",da lei n. 3.991, de 
5 de janeiro de :1.920, para o Serviço do Algodão. bem como 
os saldos dos creditas abertos pelos doorE\tos n . H . 067, de H} 
de Ieverei.r'o .de 19:20, e n. 14.217, de 16 de jun:ho -de 192(}. 

Art. 61. Continúa em vigor o disposto no art. 28, n. IH, 
~a lei n. 3. 99L de 5 de janeiro de 1920, para o fim de serem 
modificados, segundo as convr.ni encias de serviços, O-'i regula
mentos das repartições do Ministerio da ~'Ticu!tura não re
forma<los na v1gencia da dita lei. 

Art. 62. Continuarão em vigor' os credito5 a que se re
ierem os ns. XIV e XVI do art, 28 da lei n. 3. 99'1, de 5 de 
janeiro de i920, mantidas as concessões dos decretos 
ns. H.330 de 26 .de agosto, 14.464 e H.W1, de 10 e 27 de 
novembro, e 14. 54.6, de 16 de dezembro -de 1920, ampliados 
os prazos fixados· pelo art. r1o do segundo -desses decretos até 
o fim do ex.ercicio de 1921.. 

Art.. ·63. Cont.inuam em vigor as disposições -constantes 
dos ns . XJ.í\11 e ~I -do a1•t. 28 da lei n. 3.991, de ã de janeiro 
<le 1920. · 

Art. fi.4. Continúa em vigor o ;;aldo da consignação da 
verba do «Serviço de tndustria Pastoril», dos exercicios: de 
HH.9 e 1920. destinada á. importação de re:productores de rac;-a, 
afim de attender ao pag-amento -dos au:dlios e mais despesas 
referentes aos animaes cuja entrada no paiz não pôde . ter 
logar at~ .'H de .dezembro de!lse uHimo anno . 

Art. 6.5. Continúa em vigor o saldo àa verba das Es
colas do Aprendizes Artifjces, na parte r'eferen!e a obras de 
installação do exercicio de 1920, par'a. s.er appl1.c~do na co~
clusão das obras da Escola de Aprenà1zes Art1fJces de Sao 
'Paulo e outras iniciadas no r eferido e;.t:ercicio, ~ não con- · 
clu~das at.é 31 :lr. rle7.t>mhro. 
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Al't. 66. Continúa em· vigor o eredito aberto ·velo de
ereto n. 13.641, <le 11 de junho de 19i9 . 

. A:rl. 6~. A re:Q.da arrecadada pelos •Servi co ·de fn<lustria 
Pa·st.oril, Aprendizados e Escolas Ao""''ico1as, Estações Geraes 
de Exl:ler_imentação, Se:rviço de Povoamento, Postos e Povoa
cões Indígenas, Instituto de Ghimica, Serviço 'de Inspeecã:o ~ 
Fomento . Agricolas, Jardim Bot.anko, . .:.\fuseu Nac.ional, Ser
viço de Expurgo·e B eneficiamento de Cereaes, Escola .Superior 
de ~c\gricu!tura, Està;ão de Pomicultura de D'eodoro e Serviço 
do Algodão, i:nclusive a renda proveniente do pagamento de 
lotes de casas, bemfeitorias e auxílios, :poder á ser applicada ao 
custeio dos proprios servicos, até a importancia cQrrespon
dente a 80 % .das r'espectivas dotações orcamentarías. me
diante prévia autol'izacão do ministro. e prestação de contas, 
na fórma da lei. · · · 

·§ i.~ O producto da · venda dos animaes repr0ductores do 
Servito de Industri'a Pastoril. bem assim a renda dos ~sta:.. · 
~eledmc}ltos de sericultura e·lacli{)inios, poderão ser empre
gadQs iutegralmenLe na 'COmpra de animaes estrangeiros e de 
casulos e materia prima · para os mesmos estab6lecimentos, 
observadas as dispos ições deste ai.:.tigo. · . 

§ 2.0 Taes rendas, assjm como as das Escolas de Artifices, 
cuja applic_a~áo continuará a .ser fejta ·de acc&rdo com o de
creto n. 13.064, de 12 de junho· dé 1.9i8, serão recolhidas, 
á medida que forem sendo arrecadadas, ao 't'hesouro Na"Cio
·na), Delegacias Fiscaes. Mesas de Rendas, ou .Collector ias .Fe
del'aes; onde serão escri:pturadas, na fórma da lei, podendo 
desde logo ser entregues ás repartições ou funccionarios ··que 
·as tiverem de applícar, por soUcita{'ião ·do mrrustro da- Agri-
cultur a ao da Faienda. · 

Art. ·ss. O 'Gov.é.rno fornecerá MS .criadores e agricul
tores reg-istrac!os ' no Ministerio da Agricultura .transporte ' 
gratuito nas estra-das de ferro da União ou. particulares, e nas 
emprezas de navegação. aos animaes ,de raç.a, destinados á re
producção, machinismos agricolas · e in.dustriaes, sementes, 
insecticidas. adubos. correndo as despesas pelas verbas <Ser
vico de Industria Pastoril:~> e < Servioo de Inspecção e F.o
mênto Agricola ~; consignações destinadas ao -.desenvolvimento 
da industria pastoril no paiz e a despesas -de transporte. 

Art. '6!l. As despesas .com o pagamento d~ :marias e 
ajudas de custo regulamentares e as de que trata especifica
damen'tê o art. 123- da lei n . 3. 464, de 6 de janeiro de 19i8, 
ficam sujeitas-ao dispostó no art. 1.14 do decreto n. 13.868, 
dê 1.2 ··de novembro de·1919, sendo para esse fim su:ppridos 
recursos ao Ministerio ·cta Agricultura até a importancia de 
200 :000$ de ca<da vez; não podendo ~er feito terceiro sup
})'t'iment.o sem que ten:ha sido 'demonsU-ada, em balancete 
-ciroumstanciado. .a applicat;ão dada ·a-o priroe1ro, e assim 
successivamente .· · .. ·· 
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_ Parag~apho unico. As importancias de taes suppr'imentos 
serao escrrpturadas no Thesouro Nacional 'como despesas a 
cl~ssificar, sendo a. classificação feita á vista do$ :balancetes 
a"C1ma indicados e ficando responsavel a Directoda .Geral de 
Contabilidade do alludído Ministerio pela aiJplicaç5.o dos 
me~mos supprimentos além dos saldos « em ser» na cscri}.)tu-. 
raçao do Tnbunal de Contas. ·ParJa esse cffeito u.enhuma des
pesa será autorizada por conta dos supprin~entos sem -in
formação escripta da me$llla directoria. 

Art. 70. As despesas qUe interessarem á intensificação 
da produccão nacional, desenvolvimento da pecuaria, trans
po_rte de pessoal em obj ecto de serviço. pagamento de pessoal 
assalar)iado ou diarista e outras ·do l\Ünísterio da Agricultura 
~julgadas urgentes .pelo respectivo ministro de ·Estado
poderão ser feitas .por meio de adeantamentos. tanto na. ~ca
pital Federal como em qualquer outro ponto 'do paiz ou do 
estrangeiro, independentemente das restricções <:;,;tabclccidas 
üo art. 22 da lei n. 1.. H4, de 30 de dezembro ·de Hl03., e no 
ai't. 89 da lei n. 2.8~, de 3 de janeiro de 1.914. 

1?aragrapho unico. :0 ministro da Agricu,ltura é t;tlmpe
tentc para autorizar taes adeantamentos, independentemente 
da intervenção do Ministerio da !Fazenda desde que por este 
ultimo tenham sido distribui-dos os creditas destinados 'aos 
serviços ac1ma alludidos. 

Art. 11.. O Governo não restituirá '•€-m dinheiro o preço 
das passagens dos; i'mmigr:intes espontaneos; creditai-os-á, 
depois de localizados, pelo va1o:r' das mesmas, como adeanta
mento do 'preço da acquisição {lo lote de terras que cada um 
·oc·cupar. No caso do :valor do lote, casa e bemfeitorias nelle 
existentes ser. inferior ao custo total das passagens pagas 
pe~os itnmigrantes, o excedente ser-l-hes-á entregue em se
me~tes, ferramentas ou màchinismos agricolas. 
· Art. 72. A porcentagem a que se refer'e o art. 84 do 

~ re:gulamento · a·wrovado ·velo decreto n. 9 .081, de 3 de. no
v-embro .de 191:1., TJara a concessão de lotes a tT~balhadores 
·nacionaes nos nuc:leos coloniaes, poderá ser alterada pelo Wli
nistro. dé accõrdo com as convenienc'ias do servico. 

. Art. 73. As estações . geraes de expe:Mmenta~ão. . os 
cAmpos de demonstração, os apretJdizados agricolas, _os postos 
zootec:hnicos. as 'fazendas modelo de criaçã.o .e demais est.abe
lecimentos que 'disponlhan' de terras para culturas, além -das 
indispensaveís aos est.udos<. experiencias: e demonstrar;ões re
gulamentares. poderão cultivar e explorar essas terTas por 
meio de a.íustes de parceria, cujas condições ficarão. em cada 
c8.s6. dependendo de apl)rovac.ão do ministro para que se 
tornem effectivas. · 

Esses ajustes. que serão feitos por prazos nunca maiores 
de tres annos. ficarão sem effeito sempr'e que o ajustante se 
tClrllar 1nc6nveniente á bôa ordem do estabe\ecimento ou 
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:<··-- ahandónar suas culturas, por mais de tres mezes, ;;em _causa 
(:.- ,· justificada, a criterio do Governo. 
\'~ . . A annullaçiio -dos ajustes dependerá de actos do ministr'o 
-.- e não oará direito a indemnizacão alguma, a não ser a do 
>-: valor <:ios fr-•ucto:'l l?endentes ou das plantações que pelo · seu 
·.~'- · estado e desenv'?lvm1ento possam, a juizo da administração, 
- ' offerecer vantagens . ao estabelecimento. 
~' · · O valor dl\ .indemnizacão s,erá arbitrado por dois lavra
~> dores da zona em que se achar o estabelecimento sendo urri · 

escolhido pelo respectivo director e outro pela ·paÍ·te inter•es
sada. Os doi:<;; de commum accõrdo, esolherão um desem
pat.ador e, sj nã:o chegarem a accórdo nessa escolha cada um 
indicará dois nomes e a sorte designará cn!·rc os qu~tro o. que 
deva. Pl'evaleller. · · 

O ·Gover•no, :;cmprc · .que dispuzer de re-cursos ou. de ma
terial apropriado, 'auxiliará as construcções rurae:<; de que 
precisarem os ajustantes e ·fornecer-lhes-á, gratuitamente •. 
,mudas, seroen_tes,_ a{iubos, correctivos, insecticidas e, por em-

·. prestimo, machiuas, mstrumentos e :fer-'l'amentas agrícolas e 
· anímaes de trabalho. · · 

· Art. H. A Directoria -de Meteorologia e Astronomia po
derá admittir para suas estações meteorologicas e pluvio·
metricas,' e sómente emquanto não conseguir funocionarios 
especiaes que acceitem a nomeação, os serviços dos funccio-

- narios dos Teleg-raphos, -d-os 'Correios e outras repartiçõ.es 
-federaes, civis ou militareS', sem. prejuízo dos trabalhos de 

~· . 

seus cargos, podendo despenuer -como pagamento p1·o-technico 
labore a eaoa um desses funccionarios até a quantia destinada. 
'PCl:r verba 10", II, -a .gratificação a . cada observador ou 
ajudante . . 

Art. í5. As publicações do Ministerio da Agricultur'a que 
i:ntet·cssarcm direétamerite ao desenvolvimento da lavoura e 

·da pecuaria e outras que, pela sua urgencia, não puderem, a 
juizo do Ministro, ser feitas na 'Imprensa Nacional, sel-o-hão · 
em . t.ypographias particulares, pr'ecédendo concurrencia pu
blica. sempre qné a despesa exceder de 3:000$000. 

Art. 76. Os edifidos e outros bens existentes nos 
nueleos coloniae.s, que i'orem emancipados pelo \Governo, e que 
forem julgados de~necessarios ao ;;erviço publico, serão ven
-didos em hasta publica, ou em concurrencia publica, pela. 
Directoria do 181ú'viço de Pov0amento. tomando-se como baso 

· as respectivas avalia<;ões,. conservando-se como reserv~s flo
reslaes as mattas disponiveis c que para esse flm se. 
prestarem. · _ . 

Os lotes vagos e os que se desoe'Cuparem serao vend1dos 
a nacionaes ou estrangeiros mediante os preços e condições 
<le venda approvados p elo '\Iinistro. ::ob pr'oposta da Directo-
riR do Servic.o de Povoamento. _ 

Os uucleos coloniaes ou centros agrícolas emanc1pad?s 
:-- ficarão a rcargo d~ diaristas, -que agenciarão a cooranoa -cta: d1-

.. , ... . . 
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·:vida dos colonos, de confom1.idade cpfu as illsLrucçóe.s que 
lües forem e;~:_pedidas. 

Aos colonos desses cenLros ruraes, que e3Uwrel.U com as 
.pre.stat{Ões de lo_tes .e~u tlía, seL'á concedida. uma •educçfio sobre 
as prestações restantes, desde que sejam pagas de uma só 
:vez, nas. seguintes pro:pol'ílôe~. e p1:az.os, a conLar da data do 
dec1:etq de enlancip.acã.o : · · 

25 o/o si forem liquidadas . .den!.r'o de (..r~s mezes; 
2 0 .o/Ó .si l'or'em liquidadas dentro cJ..e seis mezes; 
15 o/o. si forem liquidad;u dentr.o. de dole mezes. 
Nos nucleos coloniaes ou l.!enlrps agL'iculas cmancipadps 

a:> terras requeridas pelos colonos, .que ainda estiverem por 
. medir e demarcar, sel-o-hão por conta do;; novos adquiren
.les, ficaudu a cat·go da. J)ü·cctul'la do Sel'vit;o de h1voamento 
a expedü;;ão das i.t:stl'Uc~ões :para is~o ne'ces:;a.l'ias • 

• .U·t. 77 . U.;· ope!:'aJ.:ios com familia que, por m oLivo de 
l'eorganh:a.;.ão dos sCI::v-icus- publicas, ficarerü sem trabalho, 
:;eri:i.u, de prere1·encia, quando de seu 1iv1'e a~senLimenLo, col
iocados nas colonia::i" da União, cOlll. todas as Yàlltag-cns e onu.s . 
que cabem aos uut.ros colou os. 
· Art. 7~. O l,Hl.g;:nucnLo das meusalülaJI!:; úu~ c::;LudauLes 
t(Ue cstãú apcdeicoanuo conllecimentog tcdmicu~ Ha Europa 
e nos Estados Unidos, fica sUjeito ao l~eg·.isl..ru a íJústeriori do 
.Tl'ibunal de Conlas, distribuiudo-~c, pot· telcgL-amma, logo 
<lepois de pul.Jlicada. a presente lei, os c1·eJi.tos necessar'ios a 
tal pal::,ramento. 

Ar\.. 79 .. Do glo.bal da v erba 7•, "Serviçl) Geologiuo e ;Mi
net•alogi>co ~. o .Governo de>;tacará a quantia necesc;aria para 
acquis1cão de material moaerno apropriado a sondagens das 
jazidas petroliieras de Alag-oas c despesas pura. pagamento 
de especialistas esw·'angeiros, conLractado.s para continuaçãp 
<le estudos e pesquizas e exploracão pratica das zonas já ~s
tu<ladas e iuôicadas no relataria official da seccão techUica 
d9 Minísterip da Agl'icultura. · - · . 

Art. 80. Os prazos concedido::; 'Para saraut1a.s provlso
rias, :patentes e privilegie-s de invenção sã.o considerados 
inten·ompidos dw~.J.nte o .pe.ri.odo da guerra, ficando em con
sequencia prorogados por !.gual periodo. 
· · Art .. 81. ]'jca o •Govorno autorizado a despender pelo 
·)liui.stei·io ua Viação e OlJra::: ·Publkas, com os se!'vico:; 
designados nas seguintes verbas, a .quantia de 1 !1, 366: 585~7 1l'., 
ouro, e de 25 L _150 :7:16$771, papel: 

· i, Secr1;laria de 1!;5-
tado ,.-- Augrnen
tada de 43 :980~, 
para equiparacão 
d o s vencime'ntos 
C. - Vol. ~VI.. 

l' \\l)lil lJ u r-e 
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850 AXNAES DA CAMAR!\ 

Ouro Papel 
d(l porte.ii'O, a.judautc do 

·- porteil·ó, eorreío::;, coutí· 
nuos e senentes da Se-
m·etal'ia. de Estado aos 
de eg:ual ~;lassc do Semr.· 
do Federal. ••• . ••..••• 767: i05$000 

~. Con·eios - Augmenta.da. de 
. i.-155"6778500, :;endo 

300:000.$ para. condu~ 
<;.J.o de ma.las, 150:000$ 
p:l.l'11. cor1·eios ambulanc 
tes, <:fim de que possam 
.~er attendídos cooveni -' 
eotemente os serviços 
de correios ambulantes 
nos Estados de S# Paul~ 
e do Rio, iniciados os do 
Rio CTTando do Su~, da 
Bahia e de Alagóa.s, até ~!· 

o Bio Grande do Norte 
como os de agent~s em-
ba.rcado' no Amazonas; 
300: ooos para. ma teria.l 
destinado a. recebim~nto, 
transporte, processos e 
dis ribuiçlío de cot>res-
pondencia. de m a la s; 
400:000S para aluguel 
de casas, conservação de 
cas~s para repartições 
p os t a. e s, illuminação, 
consumo da agua, tele-
gra.mma~, dcspeza.s mi-
udas e de prompto paga 
menta; e 5:6775500 para 
pessoal da. a.geneia de 
Soroca.ha, em S. Paulo ; 
Diminui da de 200:0008 
na. consignação «Mate-
rial acquisiçã.o de sellos, 
etc., que pas5a. para o 
orçamento da Fazenda. ; 
e augmentada de •. ••• 
50:0005, out·o, pat>a ac-
qu)síção de sellos e ou-
tra.s formulas de fran-
quia. no estra.ugeiro~ ••.• 27.566:0285500 3:jO:OOOSIJO(} ... Telegraphós - Augmentida "• 
çle 3.053:650S, sendo 
1o~s para mensa-

.. 
•' 
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geiros; 12:0008 para. ser
veotes de esta. ç õ e s 
25: 000$ pa:ra. expediente 
força, luz, etc.; iOO:OOOS 
para. a.logueis de casas, 
etc. 8:0008; para trans
porte, seguro, etc.; 
3ã:OOOS; para. material 
com formulas impressas; 
20:000S; para. conserva
ç.ã.o e tran$f ;rmações de 
electrogenios, sendo 
i O: ooos para pessoal e 
fO:OOOS para. material; 
27:0008 para ajudas de 
ensto e vantagens dos 
artigos~2i etc.;'730:000S 
para. melhoramentos de 
linhas e estaçÕeS e dis
ttictos telegrapbicos, 
pessoal e material -
500:000S para construc
ções re linhas telogra
phicas, inclush·e as pre- . 
vistas nas leis n. 3 . rHlf 
e n. i-.0~0, de li e j3 de 
j a n e i r o de i 920; -
200:000S para o serviço 
de determinações de po
sições geographicas e 
subsídios para a. organiza.
çAo da carta geral da Ré
pablica, commemorativa 
do centenarlo da. lndo
pendencia; 608:8005 para. 
o se!!ninte pes-oal dos 
districtos telegraphicos: 
50 telegraphistas de ,. 
n 4:000S, so ditos do ã• 
classe, di3ria de ss, e 80 
auxiliares do estações, 
diatia. ds 6S o 687: 850$, 
retirados da "·oi·ba :15", 
para pagamento do ~n
~uinte pessoal dos di~
trictos telegraphlcos e 
cstaçves que passa a sor
<lflecci w da repartiçlio 
dos T~legraphos : i 12 
guarda.·fios do 1" classo, 

S~i 

Papel 
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852 ANNü8 DA 0ULUA 

Pap,l ~ 
& 2:7008, 58 gn&rdas-
fios, diarlsias, diari& ate 
GS, it 91tafetas de t• - · 
clàae a 3:0008, ü esta· 
fetu ,de . ta a. t:iOOS, 
Incluindo ao:ooos para. 
lllensageiroe eom a dia-
tia ate ssooo. 

Dimbmid& de 86i:aoos, 
sendo 600:000J. por ter 
Dlo reduxido dessa. im-
portaDC1a o credito des-
tiuado ao material do 
. dJstricto radio-telegra-

.. ~ ... pbico do Ama.20nas; 
!8:000$ rala supressão 
do cargo e vice-director 
da Repartição dos Tele-
graphos; :lOO:OOOS em 
construcção e conclusão 
de nova.s linhas, !íO: OOOS 
em gratificações addi-
cionaes, etc. , 40: ooos 
em commissão de linhas 
estrategicas e etc. , pes-
soai, por terem sido re-
dw:idos de egua.l impol'-
tancia os creditos res-
pectivos; e 6f :600$ em 
guarda-fios, a 2:2008, 
por ter bavidó redu~o 
de 28 guardas-fios. 

Diminuida a i n d a. á e 
256: 786S666, ouro,sendo 
!-;56iSüi para sobven-
vão a institutos ·interna-
cio na e s, iS2:222S222 
para. subvenção ao cabo 
tlnvia.l do Amazonas que 
passa pa.ra a. ~erba 4" e 
iOO:OOOS para. a.cquisiç.'i.o \ 

de material estran~eiro. 2i . ::!Hl: lí25SOOO 300:000$000 
- 4- .' Subvenções .- ~l odado o ti-

tulo «SubvençõeS a cnm-
panbias de na vegaçã.o,. 
para a de ((Subvenções»; 
Augmentada. de •. . .. ... 
i 56:785S666, ouro, para 
as subvenções r etiradas 

: - da. verba aa' , e de. ..... 
- ' . 
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:Papel Ouro 
tso:()()()S, papel, sendo 
iOO:OOO$ para o oon·-
tracto da com~ 
Flulial do Baix~ s. Fraf.t. 
elsoo e SO:OOO;) par~ a 
subvenç~ do Aero Club 

l. Garantia de Juros.- D.ir.ai-
3.379:t!.3$i00 !56:786$6G6 

nul<à. de 28! : 958$75(), 
Otll'O, e de 4.~: 4. 79$232, 
pa~~ ter &ido res- -. 

· Ciridi o .:ontracto da 
Estr~da. de Ferro To-
eantirul. ••••••.•••.•••• .t.0~:878$i1i 7.t33:ímJOi6 

&. &tradas d8 Ferro feder&~: 
! -Estrada. de Ferro 

Centr&l do Brasil.- Au-
gmentada de:í.63!:300$, 
sendo !5. 000 : OOOS para. 
combustivel na verba -
M&terial-61.9:500$ pan 
a.ttender ao desenvolvi-
roento do trafego e::n 
{92i, { :8005 para elevar 
a 12:0005 os vencimentos 
do ajudante de ínten-
dente, e :10:000S para. 
diarias aos feitores dos 
telegnphos da E:>trada, 
quando em serviço fóra. 
de suas residencias, a. 
razã.o de 5S, por tempo 
superior a. 24 horas ; e 
diminuida. de 7.902:800$, 
sendo 2 : 800$ pela se-
guinte alteraça.o na i• 
.Uivi.sll.o : onde se lê, Oi-
rectoria, 3 auxiliares de 
.gabinete ~o: 800$, leia.-sc 
2 uuxillares do go.binete, 
7:200S; i .4-00:000S na. 
verba. «ObrasNova.s" que 
pllssa para. a. verba !6.., 
e 500:000$, roducçlo 
que t::e ia.z nessa me,;ma. 
verba « Obras Nov;:s ,. 
pela. reducçã.o dos me.-

· lboramentos na linha, 
dç 2.00l1: 000$ para .. . • 
!.500:000$ ..•• . •• - .. • • 90.!562:SI!tSOOO 
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].NNAES DA Q.(MAR..~ 

11-Fmrada de FerroOeste 
de Minas. - Augmen
tada. de 621:1788 para. 
o trecho da. Estràda. de 
Ferro de Goyaz: incor
porado a essa Estrada, 
ae a.ccôrdo com a se
guinte discdmin~ção, e 
accrescentadas depois da 
pala.1•ra. Estrada, no Ma
terial~ as seguioles " e 
para. pt."oseguir na con
strocção a.té · final do 
ra.mal de Barbacena)) .• 

. f 

Papel 

H.3i2:553$1íGO 

,·: · .... :_-· . 

Ouro 
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Quadt'O das verbas neeessat'iAs á r~conslrucçllo e . trafego do trecho da ex-companhia Estrada de Ferro Goyar, ineorporadi 
~~ex.-yh• do decreto n. 12.903, de G dejaneil'o de i920: · 
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Natut·eza da de;pcsa 

Categori ~.> 

1a .Ditis1ia 
s~ct•ctada : 

2' csor.pturar io ... ,, , ...• • ........ • . _ • . .. 
3• e.~cJ•ipLurario .. •. ... .. . ........ ..... , • 
ll\!XlliRI' Ú~ i", . . , , .. ,, .• ,.,, .• ,.,, , , ,. , 

Contabilidade : 
ajudantn· de contado!' •• , • • .•.....•. ... .• 
-t• cset'i11tltrà.rio ..... . .............. .. .. , 
a& e.ct'ipttll'ario • . .. ... ...... . .........•• 
4' cscl'ipturario ... ..•.. ... .... •.. . .... • 

Thasoul'aria: 
P.1gndol' ....... ........ .. . ... ....... , .. . 
i • es -riptur:wio .. . ... . ...... . . . ... • _ ..• . • 
Abono pá.ra quebras .....•. . •. . .... .• •.• 

AltttoxM•ifado: 
.J• . o.~cdptural'io ...... . . ; ......... . ..... . 
3• cscripturnrlo ....•. . ,.,.,., ... , •••••. , 

Vencimentos 
:\lcm:aes Annuac> 

2!iOSOOO 3 ooosooo 
21105000 2 4008000 
150$000 j 8008000 

~005000 -~:800$000 
3008000 3:6008000 
200.000 2: ·iOOSOOO 
1805000 2:160$000 

líOOSOOO 6:000$000 
200$000 2:400$000 

600$00() --:--

3005000 3:600SOOO 
200SOOO 2:4008000 

·· Pnpel Ouro 

'fotaes 

7:2008000 

i2:960SOOO 

9:000$000 

6;0008000 
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Trafego - Escrlptorlo : 
i ajudante do cbefe do Trafego ••• , •••••••• 
I i .. escripturar.los ........................... . 
t s• escrlpturario ............ 111 •••••• ' ••••• ~. 
( a• es:c.riptural'Jo ....... 111. ' ••• ' ............. . 
:1 , .. oseriptnra·rios ........................ . 

Jnspoctorla do ·rrafego e illumlnatt:u~ : 
f lospeCtor ••••••••• ~ ...... \ ~ •• ~ ~ • ~ • , , • : ••• 
3 t~Uti-lnspcoto~'OS ...................... , , , • ·• 
a qentes de la .................. " •••••••••• 
i: agentes de 3• ••••• , •••. • ............... , • • 
G agentes de -t• •• ,. ................. .- ••••••• 
1 coofarontes da .2• ..................... :· •• • 

I 

lnspootoria do Movimento e Talegrapbo~ 

1:200.000 
3001000 
2.KOIOOO 
i00$000 
l81>IDOO 

11001000 
{{)0$000 
300$000 
:M)OJOOO 
!81)800() 
i20SDOQ 

G chefes de trem da a• ........... , • • • • • • • • 20011000 
2 tolegr&phlstas de f • ........ , • , • • • • • .. • • • 2li0$000 
I ~I13!Jraplllstas de 2• •••••.••••••••••.••• ·• ~osooo 

Dltroronça dos vonclmcntos dOI telegr&w 
phlsta.s, ............... ,. .............................. , • 

Olarias atlS chefeB de t1'em e bagageiros, , 
quandQ em viagem ................. · •••••• , ••••••••••• 

ti-:600·0{){)· 
7;200f000 
3:000JOOO 
2:oUIOBOOO 
•:320SOOQ at:IIOIOOO 

6:000$0(}0 
t4:400SOOO 
f0:800SOOO 

9:6001000 
!9:oÜOSQ00 
t0:080SOOO 70:1101000 

i~~ iOOSOOíl 
6:000$000 
4:8008000 

!B:500SOOO 

lS:llBB'OOO 81:6881008 
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t engenheiro auxiliar ••••••••••••• ,....... 756SOOO 
2 IIUb·inspcctorcs ••••••••••••••••••••••• , • 4001000 
t chefll d<\ omcina de t •. . • • .. • • • • • • • • • • • • • .t.OOIOOO 
t t• escripturario...... . • • • • • • • • .. • • • • • • • 3003000 
t ol• escrlpturario ............ ~. , ...... • • • iSOIOOO 
t aoldllares de t• .................. ~...... 1508000 
I maoblnlstas de t•.. ............ ... . .. .. . 3008000 
$ maehiniitas do} 2•.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 250j()QO 

JJ maoblnistas de 3... • • .. • • • • • • • • • • • • • .. • • • 2008000 
ti machlnistas de oi-• ............ ; .. ••••• ... t8GBOOO 

Dlarlas aos ''lachínistas quando em viagem.~,.,., .••• , .. 

4• DíviscJo 

Unha e edldcios: 

i eogenheiros residentes .. . .... , ... , .. .. • • 71SOSOOO 
J engenheiros ;t.judantetl,, •••••• , , , • • • • • • • • 6008000 
' dcJSenhista de a•.. • • • . • . • • • • • • • • • • • • • • • • 3001000 
t t• escripturarlo •• , ..... , • • • • • • • • • • • • .. • 3008000 
t s• escripturarJo,.. • • • .. • • • • • • • • ••• • • • • • 2tiOSOOO 
j a• 65~rlpt!lrarlo. • • • • . • • • • • • • • .. .. • • • • .. 2003000 
t 6• e.scríJ?turario .. . ....... , •••••• ,,.,... {808000 
3 armazentatas ds 2•.. • .. • • • • • • • • • • • • .. • .. 200JOOO 
I mostres de Unha de t•. o •• o.... . .. . . . . . . . aoosooo 
& mestres de Unha de 2.... • • • • • • • • • • • • • • • • • 2501000 

Pessoal jornal~iro . . . ........ . ......... . ............ .. . 

9:0001000 
9:6006000 
4-:SOOSOOO 
3:6008000 
2:{608000 
3:6008000 

U:iOOSOOG 
t8:00GSOOO 
28:8008000 
21i:920~(}00 
86:2~08000 

36:000$000 
fi:iOOIOOO 

... 3:600$000 
3:6008000 
3:0005000 
2:iOOSODO 
2:f60SOOO 
7:200$000 
7:2001000 

t":OOOSOOO 
f00:0008000 lO&:ti&0$000 

Pessoal- Som ma- Total •.•..•..•••.•.•.... . .. , .. . •.••••••..... .- ...•...•••••••••• 
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IÜ - Estht.da. de Pel'l'O Noroeste do Drasil : 
Diniinuid~ de 3. 000 : ooosooo •. , •••• ••• 9 '\lo I til til til" t tI • • • • • • • • • • • • ••• •• •• til •• 

1V- Rede de Viaçftp Cearense : 
Augmcutada de 137:7008 para trafego 

, de novas Jiuhas·de roda ••••• •• ,, •• , 
V -"Esl~·a~n' ?e l~erro T!:lerc.·sopolis : 

Dumnutda. de !.850:430!> . ......... .. 
Substituida . a tabella. da proposta pela se

guinte : 
Consel'Vnção c custejo - Admínistt·açã.o Cen

tral : 

....... ' ... t I t t. I t 4 I I I 

I til I I til I til I f f t' 

Pes.>oal. . .. . . . . .. ... . ... . . .... . ... ,,.,... i20:000SOOO . 
]IJatel'illl . ......... . ... . . , •• , . .. .. .... .. , . iO:OOOSOOO 130:0008000 

Locomoçl\o : : 
Pas;;oa.l ••..•.••••..• •••• , • •••••.•••.•.• , , l)ô: ooosooo 
!llátci'ial • • . . . ~ . . .... . .. .. ...... .. .... .. , 2!10:0008000. 346:0008000 

.Via pct:. uanenta : 
Pessoal, . . . .... , . . .. ~ ... .. . , .... .. ..... .. . 
?tia terinl • . .. . , . , , ..... . .... .. . .... . .. ..•• 

Tra.Jego : 
.. Pessoal .. ... -. .. ... . ...... .. . . . , .... . , . .• 
ltlaterial . . . . . ..... . , . ..... 4 ..... . ... .... .. . 

Serviço J\I~ritimo : · 
Pessoal4 .. , .. : , . ,. .. . .. .... . .. . . . ~ ..... . •. 
.t.fa totial . . . .. · . ... , ,. .. , . , . .. ~ •.• . . , , .. , .. "!: • • 

li0:000$000 
40:0008000 

88:000$000 
:12:000$000 
-~----

72:0008000 

~0:0001000 

i OQSOOOSOOO 

iOO:OOOSOOO i72:0008000 

·········-· 
• I. t,. I f I •• 

sas:ooosooo 

Papel 

i2.lí34:980SOOO 

3.490:74-7$4,00 

1.ü!i6:0008000 
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Outros sorviços : 

Acquisi(ião do matorlalt;odante, montagem de 
uma omctna. c acquisi~il.o de fel•ra.mentas, 
etc., para mac!linas, ser viç;J de dt·aga~cm 
do canal, obra~, substi ~ uição de tl'il}los, 
const\·ucr.ã.o e renovaç:io de pontes, conso
lidaçli.o da linha, constt·ucção do prolon
gamento da Va l'J. .~a o Scbastiana .. , •....•• 

Event\,taes ... ..... .... , , ... , , 4 •• , • , • , ...... .. 

Dotaç~o· da \'et'bn . . . , ..•• • •.•• ..•. ....•... • 

7. Inspectoria de obt•as con'.••a as seccas-
Dotação da verba. ... .•.•• •••.••. • .....•• • 

8. Repart'ção de aguns o obras publicas..:... 
Augmentaua de 1.21·0:0008, sendo 300:000S 
para. pessoal e 940:0008 }Jar1a mate••ial da 
rcvi~n.o da rêcle e extensão da mesma. rMe e bairros ainda. não abastecidos. Na consi
gna çã.'i <~Conservnçli.o e custeio da réde de 
distl·ibuição, accl'eséeote-sc, depois da. pa
la\'ra •<tl'tmspoL·tcsn, o seguinte: «em folha. 
on féria 11. · A' cor.signação << EsLrada. de 
Ferro llio do Om•on· ac. l'l'G:ceute--sc: crEven
tuaes))- l8 :0008, des·acad~1 cgual lmpor
tancia da consignaç!l.o «Hevisão da. Hêden 
pa1•a úS fin s determinados no · zu•t. 52, 
.verba 8• da lei ll. 3. 91H, de 5 da janeh·o 
da t~20, .... . . . . . . ...•.. . ..... • ........ .. 

' . 
~~{:~:~:.::.~~·;~! ·~' ~(;::. ~- :._·.. . :::. . : ~ :, ·> 

' .......... . 
6 4 I f I t • tI I t 

492:370$000 
22~:~3osooo 7i8:000S060 

......... l •• .. ... ....... f.I)!S6: 000#000 

• f' •• ' • •• • • . . ' :' ...... . . . . . . . . . . . . 

... .. . ' .... t t I I I tI I f I 

. . . 

! .5!íti:000$000 

·iH 8:6008000 

6.169:i008000 
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· t. ID!pectoria. Fodoral do Portos, Rios e Canaes - Dimluulda da !.678:600;) no seguinte :Porto 
· · do Rio de Janeiro - roduzlda. a consignaçao ?tlatorial - da hnportanclla <16 G21St800S. 

doando assim organizada: Expediente, tG:OOOS: i\laterlal de consumo, calçamento~, des
pGZas i:le prompto pagamonto e mais serviços complemontat•es (inclusivo pessoal jorn&
lolro), 650:0008: Evontuaes, iQ:OOOS; - Porto do Recifo, raduztda do 620:000.S a eon
Jignaçlio- Matel'ial - que ftoará. a!19lm constituida.: Expediente, H> :000$; Serviços a 
cargo dn fiscalização (inclusivo pessoal jot·naleiL'O), 700:0008: Evontuaes, tO:OOOS:
Commissõos de esttido5 e Obras.- redudda do iDO: OOOS no pessoal oporat•io o dhtrista. 
do Porto de Natal; -Porto de Natal, reduzida do 2SO:OOOS, imJlOl'ttulcia das consigna
'çoos .piU'3 arrazamanto do rccifo da Baixinha c pt·otccçilO da mat'gem do rio Potongy; -

· Porto do Amarl'aç11.~, raduzida do !)0:0008 na dt•agagcm c rccLificaçào do t•io Igua1·assl\. 
Augmeutada de 23:000S ain A.dministt·açã.o Ceutt·al- i\latet•ial- im1n'cssõos, liV!'os·~ ooo.; 

i00:0008 t•at•a continuaçiio dos melhoramentos do 0anal do Maca.M a Campo!, no Mtado 
do Rio do Janeiro; 300:0008 Jl&l'll dosobstt•uoçilo elo rio Guandú o aliluentes ; üO:OOOI 
para prosoguimon&o do:; estudos hydrogt•apllicos do t•io An~l'Y nu Ilha tlt> ltlal'ajó, no Es
tado do Pará, e do das Tat•tarugas; e 200:000,11 eJi1 acquisição o repal'aç1l.o elo material 
do dt•agagom. . 

· Mantida a consignaçã-o de 790:000S para pessoal jorualoil'O da Commi.~são dos Portos da 
· Santa Cathá.rina.. O Govmmo a sou juizo applicat•á esta dotação em um só do;~ portos do 

Hstado, 61llQUilllt9 nilo os conts·actar todos, na fót•ma. da a.uto1•izaçã~ que lho â con(Qrida 
n~ta. lel . ..... , ... ................. . . ·. , ......... .. ........ , .... ·. , . -. .. . ............. . ..... . . 

Substit\\ida a tab&lla da proposta. pela soguinto : 

AI>MiliJSTJ\.\ÇXO CEA"TR ,IL 

. I•~ssoal do qw.à1•o 
t luspector . .. , .............................. , . , .... , .. ·. , , . . 
a Chefes d':J sa~çao a........................ i81000$000 
2 Engenhou'O$ de t• <;!asse a~.. ... . ..... .... t4:400SOOO 
2 Engenheiros de 2 .. alasse a • ••• • ••• • ••••• ,. !2:0008000 

27:0008000 
M-:0008000 
28:800$000 
24-:000$000 

»...a 

1.89&:0001000 
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1. 

t Conductoi'C'.S do i • classe a. .••• ~ • • • • • • • • • • • · 8: .W0$000 
2 Conductores de 2• classe a................ 7:2008000 
f Contador . . .. ...... , " ...... , •••• •••••••••••••••••••••• . •• 
3 Omclaes a •. ••••.•.•....•.•• , ·,........... 9:6001000 
t. ArchivL~ta ••••..•••••••••.•. , •• , ••••••••••••••. , •.•••••. 
I ·~udanto da contador ...•..••• ,, •• · ••..•• , ••• ,, . ••• , •••. . 
3 PJ'iUJoiros escdptnrarlo:t a, , , • • • , , , , , •• 1 1 1 7: 200SOOO 
9 Segundos escrlr·turarios a .. . .. , ........ :. 6 :OOOSOOO 
~ Terceiros osct•iprurarios a ..... .. ..... ~. .. ~:soosooo 
6 Pra\ieantes a .. . .. . .. .. .. . :. • • • • .. .. • .. .. 3:600SOOO 
f .Desenhista chefe ... .. . .•.. ...• : •••.•.•.. : ...••• •••• •••• •. 
l Desenblstas de f• classe a ........ • • .-..... 7:2001000 
J Dli'!onhistas do' 2• classe a................ 6:0008000 
t 'l'besc>tttoiro I I • I t t I o 1 I • 1 1 t t I t • I f I I 't a I 6. I I I I & I I I I I e .. .. • I I I 

l Fiel ...•.... • ......... , •..••.. , • •• •••• •..••••.•.•••••••. 
.. t Porteiro . ' ..•••• I ••• I •••• I • a ••• •• •••• 1111 ................ . . 

i Contiuuos a............................. 2:4008000 

Fdra do quaJro 
.2 Bepreseutante.s da Fazenda Nacional a ;. .. 1:800JOOO 
5 Reductoros de mat•é ll i08 •• , ......................... .. 
{ Motorneh·o para o elevador .•• , •• :· ..................... . 
2 Est<1fetas a.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:0005000 
O ·Serventes a 68 diarlos ................ . .......... · ••••. •••• 

·.i6:800SOOO 
U~400$000 
!2:0008000 
28:800$001) 

S:OOOSOOO 
9:0008000 

!1:6008000 
36:000SOOO 
i3:200SOOO 
2i :600SOOO 
9:6008000 

U:400SOOO 
i2:000,000 
{8:0008000 
8:(!008000 
-it200SOOO 
9:60llSOOO 

9:600SOOO 
t8:21iOSOOl) 
2:0008000 
.. :ooosooo 
i3:UO~OOO 

Snbstltufçlles .de empregados de aocórdo com o regulamento om Yigor .. ••.• 

Material: 
Impressôos, liTros, objectos" de escrlptolió e 
. desenho, saniço tofegrap)llco, teJephonico, 

posttll o outros, JDOTels, utenSIUos, repan-
...... 
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ções oconcerw.:;, pa.>sagcns, despeza~ miudas 
.o d~ prompto pagamento, evcntu a.es e pttra. 
imptcssll.o de retatol'ios e estatísticas, • .• • 

Set•vir;l)s especiacs - Acquisição c repa
ração do mate1·ial de drngagom ; 

'Pe35oa.f c mâtcriaL .. . . .. .. ... . ... .. .. . , •..• 

Estudos de pot·tos : 
Pcs~oal o material ... " . ... . .... .. / . . . .. .. , . 

Total da Admini~ ti·ação Centl•al. ••• , 

l'L~C"LIZ,\Ç:\0 m: N>R105 ARRENDADOS 

Porto do /t io de Janeiro 

Pessoal do q uad t'll : 
i I~pgcnheü·o clwfe ." .. . . ... . .. .. : . ... . .. ... . 
2 Engcnheii"os dn i ~ classe. a ...... . . . , • , . . . .. 
2 Conductot·es do i • classe a ••• •• , •••• : •••• • 
1 Electz·lcist..l ... .. •. .. · •. .. •• •.. : •. , .•..• •• • 
2 Desenht:-;.tas a. ••• •• • , •••• • ~·· •• • • • • ••••• • •• 
t .Contador . . ... ...... •. .. . .- .... .. .... •..• ~ • 
i Official, ..•• . . •.. .•.. . .• .• .•. . · .• ~ ••• •• •• ~ 
2 P1·ímoiro3 oscdptut•arios a •• •••. ••• ,. ,. •. , 
2-Segundos escl'ipturarios a •• ••• •• • .-• •• , ••• 

.4. Terceiros cscríptut·ados a. •• • ..... ... . . .. . 
l Cont.inuo . . .. .. .. .. ,. I • ••• • I 1 ... .. . ... .. .. . 

2 Servcn t~s a fi~ dinrios • ••••• ••• , , •• •• •• • , • 

I I I I I I I I t t ..... ..... too:ooosaoo 

......... -. • •• ••• • • ' • ·f . 200: ooosooo 

tI" I I I I I _. I .. .. . .._ .... 1.00:0008000 

.. ' ....... •• • •.• •••• i.S86 :390SOOO 

....... .. . 21 :000SOOO 
i .}: 4008000 28:8008000 
8:400$000 16:800$000 

011 I I I I I I • I 7:2011~000 
6:0008000 i2 :000SOOO 
_ ........ . :{2:0008000 
e e I I • • .. I I {):600$000 
7:200SOOO . f4:W08000 
6:0008000 :12:001 ·8000 
4.:801>8000 ilt:l!OOSOOG ......... 2:40080 .. 0 . ........ 3;6508000 !1>9:05081)00 

,, .. ''': ·. , :.'·\;·;,;\ 
., 

P~tlel 0Ul'O aii 
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-: . .fó1~ do quadt•o : 

3 flEC1cs ri. 10S diari>s· •••••••• ..... ··~ •••• ·,. ,, 

Material: 

. . . . . . .. . . 
Expedie_st_te ••.. ••.•.•....••... . , .• , .... •• •.•••••. , , , ........ -. 
Matcl'ial de consumo, calçamentos, despe~as de pl'ompto pa~ 

gamento e mais serviços complomen~a.res (inclusi\'(~ pessoal 
jornaleiro) .. .. ~ .......... , .... .. .. ~ ................. _ .••.. , 

Evcntuaes .. •..•• 41 ..... . ... -• ••••• • ••••••••••••••• , • ••• ; • • • 

Pol'lo do Recife 

Pessoal do quadl'o: 
! Engenheiro chofe ...... , ••••••••••• • ••• ,,,",; ••••.•••••• 
i Engenheil'o ajudante . . ... .. .... .... ..... ..••. . .. ; ...... · 
:1 ConductOL' de i 4 classe •••• ; ••••••••• ,, ••..•••••• , .. , • . •• 
f Elcctrici.s.tn .•. • ......... , . •... .•.. ... ••• , ••••• ~ •.••..•. 
1 Desenltiita . . ~ . , ~ ... · ............ , , . . , ~ .................. . 
i Contador ..... ~ ... . ... . .....•. ... , ••... ... ......... ·, . •• 
! Primeiro oscri})turario . . .. . . ........... , .. , .. " .. ~ •· ... , . 
2 Segundos esci·ipturario~ a ............. , ...... , 4:2008 
3 Tel·ceirv~ csm·ipt.m•ario:; a..................... - 3:6008 
J Continno~ . . ... ... ~·· • ····· · · ··· ···•••••········•••••«•••• 

·1. .Sorycnte, dia ria, de 48000 •• _ ••••••••• ,,,,,., ••••••••.• ..• 

'l~óra do quadt'O : 
i Heprcsenta.ntc da. Fazenda. Nacional. . •.• , ••••• , • , , •••••• 
3 Fiscaes a 1 OS dia rios . .... . ~ ............... I • I • •• , I ••• , , • 

t • :- •• .. .t • • ' • 

i0:0008000 

li!S0;000$000 
W:OOOSOOO 

' 

1.8:0008000 
!4:4008000 
6:0008000 
7:2008000 
6:0008000. 
&:wogooo 
4::soonooo 
8;4008000 

i0;800$000 
1:8008000 

!0:9508000 

670:000$000 

... 

i : 4sogooo · 87: 2uosooo 

4:800$000 
i0:9ao$ooo 15;7!>QSOOO 
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r· 
Jlalerial : 

Es.pod.lente . . .. ............... , .•••••••••.•• 
Serriços a cargo da FlscaUzaçlo, lnclolllye 

pessoal jornaleiro .. ................ ~ •••••• !' 
EYentnaes .. . , . , ......... . ............... · .••.••• 

Total do Fiscali?:a~:Ao de Portos aJTendadO!I •• 

:PJSC,\LIU'Ç!O bE POR'I'OS DB COI'ICIMI.O 

Pessoal ao quadro : 
'7 Engenheiros cnefes a •..•••••• , , ......... . 
'7 Engenheiros ajudantes a .............. ~ ••• 
1 f;sorfpturartos a .. . .... .. .... , ........... . 
7· Continuog a. ;: ............. ~ . , .••• • .••• t • , • 
7 Serventes a 4S <liarios .. ~ ..... ,', .... .. ... . 

Fóra do· quadl'o : 
U: Fisenes n. tOS dia1·ios ......... . ... ..... . . 
Pessoal .operario·e diarll!ta •...••••••• •••••• • 

:Material :· 
'Material de consumo .• , . •.•. ... . , •••••••• ; • 
Jyentuaes. I • • • • e I I I I I I • e • • . -. ' • I ••• I •••• t .... t 

Total de Fiscalização de PorLOll dll eonces~llo .. 

GOJIIIlSSÕES DE !SfUDOS E 091\AS 

Pessoal: 
5 Engenheiros ohotJs a ••• , •• •••••.•• • , , •••• ' 
l llnsenheiros d0 -t• classe a .. .......... .. . . • . 

............ 

......... " 

. .... .. .... . 

tS:OOOJOOO 
U:400SO.OO 

l:SOOSOOO 
·t:SOOSOOO 
•••• ' • • • t • 

.........• 
•....•. .. • 

.......... 
······•··· ........ .. 

- ,n:OOOJOOO 
U:OOOJOOO 

ts;OOOJ()OO 

1oo:ooosooo 
iO:OOOIOOO 725:000f000. 

.. ... : ..... L6&8:0lOIOOO 

:t26:000SOOO 
i00:800JOOO 
33:6008000 
i2:6DOSOOO 
!0:220$000 

-------
........ .. . .......... 
Q0:500SOOO 
27:0005000 
----. .... " .... 

110:0001000 
60:~1000 

183:2208000 

IH :!OOSOOO 
t tt : tso•ooo 

H7:3001000 ___ ....., __ 
863:800.000 
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ui Engenhelros de · 2' classe a,.~ •••• ; •• : • •.• 
. 3 Engenheiros de . 3,. classe a ... , • , ••• , • , • , • 

· n U Condttctores de f'. classe a, ••.•.• , ... ... . . 
.·. ' U Conductores de 2' classe a ....... ~ ..... .. 
I i, Desenbf,ta da i" claS!ia ....•.•••••••••••• 
~ 2 Doseuhistas de 2a classe a ........... , .. . 
e 1 P1 imeiros escripturarios a .•.•• .•• •.•. ••• 
· 7 Segundos escripturat•ios a ••••••••.•.••••• 
~ , 6 Terceiros ascrlptul'arlos a •.•.• ; •••.••••• 
:"' 2 Estwlpturnrlos pagadoras a • •• • •• • •.••••• 

f Continuo . ... , ... , ...........•.• , ... •... 

9:6008000 
7:2008000 
.6:0008000 
4::8008000 .......... 
4:800$000 
4:8008000 
4:200$000 
3:6008000 
6:000$000 .......... 

Pessoal o para 1·io e diarista : / 
Amarraçlio ...... , . .. ' ....................•• , .... . . , ... ,,. 
Ceará .. ...................... ,·, ..•. , ....••..•.... ·~· ....... . 
Natal., ......... , .. ·~ ..... · ........ ; ......... .- ....•....... ,. 
Gabe<t~!lo . .. ...... ... .. 11 •••• 11 •••••••••• , •• • •••• • ••••• ~ -••••• 
Ar:tc:tJu .. . _ . .. ~ ......................................... , •.••••• 
Santa Catha.rlna. ............. ... I •••••••••••••••••••••••• 

.1\fateria.l de consumo o conservaçao : 
AmtLtraç!o .. .....•.. I •• , ••••••••••••••••••••••••••••• • •• 

Cear& .. •••••••••• I •• • •••••••••••••••••••• ; •••••••••••••• 

Natal., ..... . .••... : ... ... . . ........... . .......••.•.•..• 
C&bedello .. , . . " , .. , ..... ~ .. .. ............ ~ . , ..•••••.••• .-.... . 
Araao.jú. ~ ... _ ......... , ..... , •... ' ·' ...... ~ ... ~ •••.•.. , ...•. 
Santá Catbarlna ...... , . .. .. ; , .... . •... , ...•..•••.. · ....•. 

BVENTU.A.BS 

no:ooosóoo 
2i:600SOOO 
66: ooosooo 
'l$2:800$000 

6:0008000 
9:6008000 

33:600SOQO 
20:4.008000 

'1H l 6008000 
~2:0008000 
{:800$000. ~00:~00$000 

26: ~008000i . 
60:6008000 

!00;0008000 
i30:000SOOO 

tiS:BOOSOOO 
790:000$000 f.l~I:S00$000 

20:ooosooo 
60:'0008000 

iOO;OOOSOOO 
t50:0008000 

li:ODOSOOO 
SiO:OOOBOOO 8~S:OOOSOOO 

g O ·nece:;sa.I'lo ás Com missões . •.• ti •• "'ti ••••• · ••• , •••• , , ~.", •••••• , • , , •••• , • • 10:600SOOO 
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8.RBV1ÇOS JW>t;;(liA.E$ 

Macahé a Campos 

Contfuuaç"o dos. melhoramentos do canal da 
~~aMa. Campos, no ~stado do Rio de Ja~ 
nruro ...•.. ............ . .. -: ••••••..•.••. •• • 

:ArnarraQão 

"' Fixaç!(o de dunas- Pessoal e 1\faterial. ••••• 
Dragagem a rectificação do rio Iguassú -

· Pessoal e Materjal .. : .•. ~ ............... . 
Prosegul"mento dos estudos hydrogra_phicos do 

. rio · Arary, na ilha de Ma.rajó, EstadO' do 
Par!, e do das Tartarugas ............... . 

Desobstrucçl1o do rlo. Gua.ndti a amuantes ••• · 

GARAl'tTlA DE JUROS . 

Porto do Pará . ......•.•.•.•.•.......... ~ . ·. 
POrto di&: Bahia. ••••••••••••• , ••••••••• .-•••• 

· Porto da Vietoria. . ....................... . ·•. 

. too:ooos 

20:ooos 

f.00:0003 

80:000$ 
30Ó:OOOS 

3,. oOO: OOOS 
700: 000~ 

.............. 
!.(). lnBpcctoria Federal de Illumlnaç!1o Publica· da. Ca.~ 

..... ····· •····· 870:0008 

4,200;000$. 

. ....... ,.. . ........... . 
· pital Federal ............... . .. , ·, .•• •.• •.••.•• ·,., 

• • • • • . , •••• ·~ •••• 1 

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

it. :. lnspectoria. Federal das Estradas: 
Á.Ugmentada. do 763:709S para attender á admf .. · 
. riistraçllo e fiscall~açao do tt•afego e construcção 

de novas linbas que passaram P,:l.l'a .a luspeétoria.,. o ••••••• r• ..... 
. . .............. , 

t•apel ouro 

·a2o:ooosooo L i 90: ooogooo 

2.4S7:0i2Bo00 2.22i:39!i$000 

2,500:000SOOO 
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. ·!2, , tnspe()torin Geral de· Navegação t 

,. Augmentada de.a:ooos pal'a. aluguel. da casn: .... .. •••• • •••••• • -·. ~ . .... ... 11 .. . . .. . 

' 13~ Fiscalisaç1J,o de ser,viços dlve.cios~ ......... ; •. ::. ~ ... : · . . . . . . . . . . . .. . . . ............ . 
.. !1. Eventuacs ....... , ..•.... .... ,. .... ·-· ........... " ..•.• .. ·, ............ . 
U. Empregados addidos : 

Dimínulda.· d() 687:850S qu.e pl~aram· para· a VE!l'ba aa •. ••••• .•• .••• 
iG. Substituida; a. to.botla. da. pt·opoata pciu. seguinte Goro. 

o titulo 11.0bras. o · SOllvíços. extraordinorloJ- por ' 
conta dll receita. geral>~ .....•.... _ ....••.••...•• ,_.- ... .. ; •.••..•.• 

I- Construcção e exploração (trafego}> .;le es
tradas d~ ferro: . ·, 

Prolongamento das estradas do rer.ro de· Baturitô a; 
Sobral, ramal de· Itaplpoca, lihhlll de llgaçl.\o de 

. Ft>r'taleza ·a. Sobral, ramai do· rcô - Pcssoe.l- e 
Material ..... .... ;............................. -i-.OOO:ODOSOOO 

Estrada da Ferro· S. Luiz a Caxias, lncluslve· a cou- · 
stt•ucçilO da pont~ SObfe O Citnal de alosquitos - . 
Peasoal a Matarutl. ••.••.•..•...•.••••• ...•• , • • • 2.000:1)00S00(t 

Estral1a d'a Ferro Central do Pin:uhy - Pessoal' e 
material •• .• •.. •.• . , •.. , .. . ...... ·.. .... . ... .. 2.000:000SOOJ 

Rs'rada de· ferrei partindo <lo prolongamento do · 
ramal· de Alútungú· ou · do lt:tmatahy, ou do 
,outro· ~ualquer ponto; a · juiz~ ·do GoveJ'no. para 
eojazou•as - Pessoal e· matet•xal. .• , . , ; , ••.• , . • • 1!00 ;OOOSOOO 

. ..... -....... . 
" ... ......... .. . 

382:1>7ti8000 

!60:000,000 

200: 0001000 

L8J2:i50~000 

I>O.H7:780SOOO 

2:iOOSOOO 
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IUtrada de Ferro Petroliria a Thoreztna...:.. Pessoal 
· ô material . . • .. ~ . . ...... . ·· .. " ..•.. .. . .- . ... 4 ••• •• 

· Estl'ada de Ferro Cruz Alta ·p . Lucena - Pessoal o 
ma to fiai . · . ......... 7 4 • • ••••••••••••• :. .. .. . .- ....... ~ • 

Estrada. de Ferro Santa · G<ttharina- Pessoal e · 
material ... ••• , . .. • . . · •• . . . ... .. . . .. •.... ... .•• 

Estt•a.da de Ferro Goyaz - Pessoal e material .•• , • 
Ramal de Montes Clat•os ... : . . . . . . • . . . . . . . • •• ••• 

··Duplicação da. linba da Centràl do Brasil .entre 
;Mogy e Norte ... .• . . .• •• . · . . . • . . . . . . . .. ••.. • 

· Para reconhcciml'nto geral oo estradade ferro q ué 
partindo do ponto prarerivel da Estratla de Ferro 
de Bragança, no Estado do Pará, atravesse o rio 
Gurupi no ponto mais conveniente e vâ entroncar 
na. Estrada de Ferro S. Luiz a Caxla.e, oomple.
t ando assim o. llgact!io dos Estados brazileiros do 
extrémo norte da Republlca e estudos completos 
e definitivos do trecho compt•ebendido entre o 
pon~o preferivel da Estrada da FeQ"o de Bragança. e 
rio Gurupi . . • . • . . . • . . . •••••..•.. . .• •. ••• 

Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte· 
Pessoal. e material . ... . . . . . . • ..•••••..•••. : • ..• 

Linha. de Barra Bonita e Rio do Peixe o prolonga~ 
mento do ramal de Ourlnhos- Pessoal e matO" 
rial e despezns decorrentes dos _contra.ctos .... ... 

Linha de Aranangm\. e Urussanga - Pessoal e ma· 
terlal. . ..... , ..•..•.••• •' ............ ~ •.•.•.•.••. 

Estrada de Fer11> 1\lossoró (Rio Grande do Norte) -
Pess:tal e material . .•.. :,. ..•.••••••• " ••.....•.. 

Sóinma do n. I da verba i6• .. ...•....•.. •....•. . ·. , . .....•.......• . , ' . 1'7 .28i:700SOOO 
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· il - Augmentos provlsorios : 

Por~ntagens provlsorl as mandadas 
pagar a funcclonarlos deste ml· 
nfsterio, de accôrdo com o de
creto n. U.OII7, de t!> de marlio 
de f920 •••• • ••.•••••••••••• ••• i3.850:000S00) 

Dia.rias mandadas pngar proviso
riamente ao pessoal da Estrada 
dcForro Gantt·nl do Brasil pelo 
decreto n . 3.988, de 2 de janeiro 

· do t9.2o ... . ............. . .. . . , 9.683:080SOOO 

Somma. do n. ·u .•.. , ..••. • ...•. 

· 1Il- PublicaçOes extrnordjnarjas: 

Para publicaç!kls de cstatisticas e 
outros tnbalbos, que nlio possam . 
ser feitos na Imprensa Nacional • 

• • a "• • • • t '• •' 

. com brevfdade o cl\lo atr.azo pre · 
judique a boa marcha dos sorvl
·ÇOS ind~striaes, como estradas de . 
ferro, portos etc •••.••• _....... . too:ooosooo 
Somma do n . UI .•••••••••••••• ........... 

23.b33:ososo:o 

ioo:ooosoooo 

23.lí33:080$000 
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, · I 

IV - Obras novas na Estrada. de 
F'erro Central do Drasll : 

Pa.~a. coutinuaçlo das obràs do 
tamal de Juiz do Fóra a. Lima 
Duarte.... . .................... !i00:003lOOO 

AcquJsÚ;ão :~e. trilhos. .para repa~açll.p em diversos 
trechos da lUlha . •••••••••••.••••••• , ....•••••. · 

l -
1\Iclhoramontos na Unha, construcçlics de novos edi

. fi cio, reforma, reforço o montagGm de super
structura metallicas ..••••.•.••••••• , •••• ,, •••• 

Supressão das ·passagens de nivel nos suburbios 
(pessoal e material) ........ . ..... , ....••••..... 

· Melhoramonto das officinas do Engenho de Dentro 
( 2° ex~cicio ) .... . . .............. . . ..•.•... , .. 

Concluslo dos melb.or&mentos das officinas do Norte. 

Som ma de toda verba tüa • • •• · ••••••••• • ••• , ••• 

· Som ma. de todas as ''erbas deate orçamento •••• 

:'-

2.1oo:ooosooo 

~ .2oo:ooc-sooo 

! 2~ 000: ooosooo 

JSOo:ooogooo 
30Q:000$000 

' .... ..... ' ..... 
.· ... ' ......... . 

~ 

1,2oo:ooosooo 
tiO.H7:7808000 

• •••••• t • ••• ... 
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!SO,H7:7SOSOOO 
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U.366:58oS7i2 
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SES3ÃO ri:;i 3~ DE PEZÊMBOO DE 1920 . ~7, 

Art. 8.0 O Governo p6de:rál de'Spender por conta de . ·o=pe..
rações de credito .9U outros ·recursos ex:traordin.arios as quan
tias seguintes p?.ra constl'uccão e . expl<Jração (trafego) de e~-
tradas de ferfo.: · : · · · · · 

pto!ooga.,mento das e·stradas de ferro de Ba
turité e Sobral, ra~al de Itapipoca. li
nha de ligação de Fortaleza a Sobral, 
ramal de Icó - Pessoal e material. . . ..•. '- . .SUO :OOO$p00 

Estrada de Ferro. S; .Luiz a · Caxias, · iriclu:Si"ire 
a p onte sobre o canal d~ Mosquitos -.... 

P~ssoal e material. . . . , . · . :. . . . . . . . . • . • 2. 00(} :000.$000 
~strada de FeTro ÇentraJ do. Piau.hy - Pes- · 

. soai e material. . . _ . . . . .... ..... . .. . ·: l. 000 :000$00() 
Estrada · de ·Ferro de Petrolina a Therezina ·. 

:.__ Pessoal e material . ... .. . ....... -:· .. " i4 ~ 300:000$000 
Estrada de Ferro de Cruz Alta. a ·Porto Lu

cena ~ Pessoal e mate~ial. ....•.. .. .• , 
.Estrada d,e· Ferro de Bazilio a Jaguarão, São 

Pedro de Alcantara a Uberaba,· S. Se-
bastião -..a Livramento, Alegrete a Qua-
rahim, .l'.farioá e S. Pedro a· S. Borja .-
Pe-ssoal e materiaL ~ . . · . . . . . . . • . • . . . • 1 O. 000:000$000 

Duplicação da linha da Est:i'ada de Ferro . 
Central do Brasil, entre Mogy e Norte .. , 2. 000 :000$000 

Estrada de Ferro do Rio Grande do Norte 
- Pessoal e material. ... ; . . •' ..... :· .. 

Prolongamento do ramal de Santa. Ba.rhara, 
· na Estrada de' Ferro Central do Brasil, 

até Itabira de Matto Dentro . .. . ..... . 
Duplicação da linha entre Barra do Pirahy 

e Cruzeiro. . . . . . ..... · . : . ...... .. .. . 
Ramal de Massiambú, da Estrada de Ferro 

Thereza. ..Christina, e seu prolongamento 

900':00JY.$000 

i.OJQ-:000$000 

3.000:000$QOO 

até o ponto do continente fronteiro a 
F lorianopolís.. . . .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000:000$000 

Linha de Barra. :Ronita e Rio feixe1 prolon-
gamento do ·ramal de Ourmhos - Pes-
soal e material. . • . . . . .. . • . . .•.. . ..• , 4. 000 :000$000 

Estrada de Ferro de Mossoró (prolonga-
. mento) , no Rio Grande do Norte ..:__ Pes-

soal e material. ; . . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. f.500:000$000 
lRamal de Mo-ntes Claros. ; .... .. -· . . . . . . . . , i. 000 :000$000 
Con~Iusão da ponte sopre o rio S. Francisco, 

em Pirapora. . . • , .. ... . ...... ; •...•. 
Ramal de Marianna a Ponte Nova ..... . .• 
Estrada de Fel'ro d·e ·ITberezopoli&. . ...... . 
Continuação das o-bras -da ponte ·sobre o rio 

LOOH:000$000 
. 800:000$000 
1.000:000$00{) 

Paraná e outros serviços da Estrada de 
Ferro Noroeste do. Brasil_ ...• .. .• :. . . . 3. 000 :000$000 

Linha ·de :...t\.raranguá e Uru~sanga . . .. _,..... 2.'000:000$000 
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8'U ANNAES DA OAMARA 

Ramai de An::,"Ta._ dos Re;is. a Barra ~·ansa, bem 
.como o prolongamento do ·ramal que 
parte do ki!Gmetro 110 da linha de Sitio, 
da Estrada de Ferro Oeste de Minas, até 
a "Vílloa rle Rezende Costa, entrando o 
Governo em accôrdo com a .Companhia 
de Mineração do Penedo para a encam
pação do prim~iro trecho por esta oon.s-

• ttttido .••. ,· •.... · ..... · .......... ,.". . . • 2. ooo :ooo$ooo 
. Art. 83. Fica o Governo autorizado: 

L A proroga,f pÔr mais cinco arui.os o prazo constánte do 
Dec. n. 7. i48, de. 8 de outubro de i908. :para a Compa·nbi?
l\logyana de Estraüas de· F-erro e Navegação construir o pro
longamento. de sua linha 11.té a. cidade e porto de Sal?-tos, 
ohsercadas as mesmas disposiÇões do alludido Dec. n. 7 .148, 
supra citado; · . -

II. .A despender até a quantia de 5.000 :00(}$, por conta 
do deposito feito em virtude do Dec. n . 7 .871; de <28 de fe
vereiro de 1910, n.a <:onstruocão da Estrada de .Ferro Goy.az, a 
de R:oncador em direcção a G<lyaz; 

ur.· A icrp-rar :á rêde ferro-via-ria, arrendada ao Es-'
taào do Rio Grande do Sul. o trecho ·de Unha de Cruz Alta a 
Santo Angelo, e os outros das línhas, ·Cruz Alta a Porto Lu-c- · 
cena, Saotiago _a S. Bor.\a, S. Luiz, A1egrete a Quarah:y, Dom 
PedJ::ito .. S. Scbastmo-Livramento. tBazilio a J~guarço, á me-
dida .que fore mwndo concluidos. . 

IV. A mandar projectàr e construi!.' uma linha ferrea, -de 
. bitola de fm,60, destinada a li-gar a estação de .anta Cruz, ila 
Estada de Ferro Centràl do Brasil. ,~ .. linha do Centro. da · 
mesma Es~rada de Ferro, .nas l)rox.imidades da. Esta<;ãD de 
Belém ou de Queimados, •abriri.dó para ·isso os necessarir...s 
creditas. 
· V. A arren-dar ao Estado de Santa· Cat.harina: a Estrada de 
FP.rro de Santa Catharina, na parte em trafego de Blutnenau 
a Hansa. a navegaÇão fluvial t.Ie Itajaby a Blumenau, e ~ontra
ctar ·os ·nrolongamentos da referida Estrada "até a és\at;..ã.o- de 
Trombudo, e o porto da cidade de Itájahy, de .accôrdo com os 
estudos e 1oca()ão · j.á · feitos e approv·ados pelo Gover.no, fa
zendo ... par~ tal fim, as o:perac;ões de eredito (}ue julgar con-

. veniente. .. . . 
YI. A despender 1.000:000$ para conclus._ão ·-da Estrada 

de Ferro de Piquete à Itajubá.. podendo empregar na mesma 
construccão o saldo ainda· existente do credito aberto pelo 
Dec. n. 13.042. de 29 de maio de 1918. · 

V•II. A contractar com quem maiores vantagens of:ferecer, 
sem O!J-UP: para a União. excÇ:pto o privilegio da zona, a con
struccao. uso e goso. no prazo minimo de 50 annos, de uma 
e!!trada de ferro, bitola de um metro, que, partindo da -cidade 
de Bra:.;,ooança; no Pará, tomco mais ou menos o r-umo geral -do 

/ 
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sudéste, ·.atravesse o rio Gurupy _e grande extensão do Estado . 
. do Maranhãil até entroncar com a Estrada de Ferro São Luiz a 

Caxias, ~m Codó., ou em outro ponto mais conveniente no 
·.:valie do Itapicurú. No contraoto será estatuído o praz.o ma
:x:imo de cinco annos para inicio da cqnstru·cção, esgotados os 
quaes será catluca a concessão. 

· v,III. A reformar a Inspectoria Federal .das Estradas, 
dentro da ~erba d-e 2. 50(}: 000$, votada para o presente orça
mento, que ficará assim di.stríbuida para p pessoal e material: 

Quadro permanente. . . . .................• 
Quadro su-pplementar . . • • ... ~, .... · .....• 
Diarias em servit;O. de campo ........... . 
A.iU:das de custo a empregados de Fazenda, . 
Alugueis,de oasa para escriptorios de distri-

oto e fiscalízações.' ~- . . . . ...•..••..•.• 
·!Material de· expedi.ente e esc,ri'ptorios, pas-

sagens e publicacões, etc : ........... .. 
Eventuaes, substituições, etc. . . · . . ...... . 

· ·'Total, de accõrdo com a ·verba 1P ... . 

1. 54.7 ': 840$000 
5U:;Z.40$000 
180 :000$00fr· ' 

15:000$000 

3õ:000$000 

105:000$000 
72:000$0-oQ 

2.500:000$000 

rx. A . reformar convenientemente, tornando-o·· mais -de 
uonformidade. com as necessi-dades do serviço publico, o regu~
lamento approvado pelo Dec. o. 1.930, de 26 de abril de 
1857, sôbre a segurança,· policia e conservação das estradas 

·de ferro. 
X. :A ini,C'iar a construcção do ramal de Coroatá ao To

cantins, na Estrada' de Ferro de S. Luiz a Ca."tias, na parte jiái 
proje>ctada, mandando concluir os estudo·s .que faltam, podendo 
pal"a tudo abrir os necessarios creditos: 

' · XI. A mandar cnstruír uma linha ferrea que, partindo da 
estação ·de Presidente Bueno Brandão. na Estrada de Ferro 
Bahfa e Minas, siga pór entre os rios Itaúna e Mucury e vai 
terminar no porto de S. Matheus, no· Estado do Espírito 
Santo; 

XII. A conceder novos prazos para cumprimento dos con
tractos de construcc-ão de estral!:las de feiTo. feitos de accôrdo 
com a lei n.~ 2. 943, de 6 de janeiro de 19.15, sem onus para 
o Thesouro Fed·eral e assígnados durante o período da guerra; 

XIII. A proseguir a construcção da Estrada· de Ferro do. 
Tooantins, para isso adquirindo por compra os 82 kitometros 
em trafego e as obras Já. consti'uidas e ainda não inau-guradas, 
de propriedade da Companhia· das Estradas de Ferro do 'Norte 
do Brasil e todo o acervo desta, contractando com a mesma ou 
com quem maiores vantagens offerecer ou fazel-0 pela fórma 
que julgar mais conveniente, ~i dita construcção. e b~m assim 
a promover a navegacão do alto e baixo Tocantins e seus af
:fluentes. podendo para esses fins realizar as necessarias · ope.:.. 
raçõe~ de cr~dHo; · · 
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x:rv:. A continuar os tr-abalhos de construcçã.o do ramal 
de Abaeté, da Estrada de Ferrei. Oeste de Minas, até 30 kilo
metros; a-lém desta cidade, podendo despender para issp a 
quantia de 300:000$000. · 

;xw. A :prolongar a linha da Estra~ de Ferro Central do 
· Brasil~ da estação de Matadouro á praia de Sepetiba; . 

XVI. A mandar proceder aos estudos ne-cessario·s .para 
construcçãô de um r~mal da Estrada de Ferrç de Timbó: .a 
Propri·á~ que, opartíndo .da est.acãD de Salgado, '\~á ter á cidade 
de Annapolis, no municipio de Simão Dias. 

:x_r.vn. A mandar construir por administração, ou a con
tractar co.m a Tbe Great We-stern, nos termos' e condiçõ'es do 
contra:cto que mantém com a· União, precedendo concurrencia 
publica ou com quem maiores vantagens offerecer; o prolon
gamnto da Estrada de Ferro. de Pau.J..o Affonso ou um ramal, 
pu como technicamente fôr mais conveniente, que, partindo 
da ~idade ·de Piranhas, vá entroncar-se, passando por Santa 
Anna do Ipanema, em Palmeira dos Indios, estação terminal 
da Great Western; · 

xy:rrt. A· applic.ar na construcção da E&trada de Ferro 
de Cruz Alta a Porto Lucena. a ~argo do 1° batalhãa 1erro
víario,. a iroportancia resultante da alienacão dos materiaes 
pertencentes á Commissão e que não forem necessa:cios 4 allu
dída: construcção; . · 

},.'IX. A faze:r aos Estados que requererem coneessã(} para 
.a construcçã~ e melhoramentas de portos situados nas respe
. eti'vas costas e rios navegaveis, do domínio da União, Mm 
os onus e vantagens da 'lei n. L 646, de 13 <Ie outubro de 
:18'69. decretos ns. 3.3'14, de 16 de outubro de 1886, 6.368, 
de 14 de fe'Vereiro de 1900, e mais leis e decretos em: ;vigor; 

XX, A promover, dentro da Vtlrba e- si os recursos forem 
sufficientes, a tlesobstrucção _dos rios Iguassú e Negro, nos 
Estados do Paraná e Santa Catllarina, e .Toannes, no Estado. da 
Bahia; 

· XXI. A reorganizar o serviço de ;portos, maritimos ·e 
fluviaes, tendo em vista a construccão de cada um e bem 
assim o respectivo trafego, ~bedecençlo nessa reorganização ás 
seguinfes bases: · 

. 1 a, reformar a· Inspeetoria de Portos, Rios e ·canae:s, den
tro dos limites da. verba vota:da no J)resente. orçamento para 
o pessoal dessa reparticão, melhorando as condições de re·
moção e de viagens do pessoal e organizando os serviços pro-'
prios de estatistica e drugagem; 

2•, regulamentação g~ral de todos os servicos relativos aos 
p,wlos, definindo as attribuiçõcs e funccões de cada repar
ticão · 

3', r~gulamcntação dos serviços e-m embarque e desem
barxruc', relativos á navegação do ba.rrâ~fóra, nacional ou es
tJ•angel'a, no ca.so de não :-:cr estabelecida a atracaoão obri
g'l.tç:ria, fazendo então recahir so!Jye os navios que, vor C9~-
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. Yenicncia das wmpanhias, não atra,quem aos cães, as des
pezas supplementares decorrentes do transbordo e C()ducção 
d11s respectivos passageiros e mercadorias; 

XXII. A despe4der até a quantia de vinte e cinco contos 
(2l'i ·OOO$) com a construcção de um ramal telegraphico da 
.cidade de Vianna até á villa da Vict<lria do Baixo Mearim. 
no Estado d{} :Maranbão, conforme os estudos já realízadO!:i 
pela che·fja do districto telegraphico nesse Estado; · 

XXIJJ. A mandar, na vigencia desta lei, U.gar com linhas 
telegraphicas as cidades de Itabaiana .. á ViUa de Campo do 
Brito, B de vma Nova a Villa Pacatuba, no Estado de Ser- ·· 
gipe; · · . 

XXIV. A construi-r linha telcgraphica, ligando as cidades 
àeo Affons-oo Clau·dio, Alegre c as Villas Q_e Rio Pardo e de 
Riacho~ no Estado do Espírito .Santo á rêde de telegrapho na
cional, aproveitando nesse serviço p material existente- nc. 
dislrícto daquelle Estado; · 

Xo'XV. A .estabeleceT em aguas .de S. Lourenço, Estado 
de Minas '·Gcrae:,, uma estação do IJ'elegrapho Narlional. de-: 
tando-a -do JH'cessario ·ao seu regular funccionamento, a 
:!'brindo os c r crttos que para tal forem necessarios; 

X:Xv"I. A ':.'.rmF,truir, no Estado do Espírito S:~.nto, uma 
linha telegraph1ea .que, partindo de ovilla de Santa. There7.fl. c · 
passando :pela. vifia d.:- Boa Família, vá até a oidarle iJe Afl?n:.o 
C1audio e outra .f.iUS, sahindo da villa de S. José do Q:;.lçad.u, 
vá at1~ a villa dn mo Pardo, passando pelas ciade~ de 'AiegrP. 
e Muniz Freíre; 

· XXVII. A r.c nüstruir a linha· telegraphica de Tmperah'!z, 
no . Estado Q.o Maranhão, á: .ci-d~de da Conceição do Araguaya, 
no Estado do Pará, 'correndo a respGctiva despeza por conta da 
verba 3" -do presente orçamento: ' 
. · X.XVIII. A 9onst.ru ir uma linha telegraphíca '@e ligue a 
cidade de Santa Rita jo Parnahyba ·á de Jatahy, passando 
pela do Rio Verde, no .Estado de Goyaz.; podendo empregar 
neste exercício a importancia de 50:000$, para inicio dos re-
speoLivos tra.balhos; ~ 

XXIX. A despender a quantia de 150:000$ com !L acqui
sicão .d,o mobiliario destinado ao apparelbamento do edif!cio 

. da Directoria Geral dos Correios. inclusve a thesouraria e o 
_ almoxarifado_; . _ -

iXXX. A ·despender, por conta do M~nisterio da Viacã(), a _ 
quantia õe 134 :000$ para install:lção do serviCo aerologico do 
Hrn~ ; . 

· X..XXI. A revêr as concessões e contractos feitos a .com.-
I•anhias ou emp~e.zas sidm·urgícas, sem (!.Ugmento de despeza 
ou de responsabilidade do Thesouro Na01onal; 

XX.XII. A ceder ao Audax-Club. com séde nesta Ca:pit'l!. 
uma ár::!a d otcrreno até 80ü metra·s quadrados, não podendo 
0 mesmo im::move! seT transferido ou alienado.. e devendo re
verter ao Patrimonio Nacional, no c.aso de ser e:Xtincto o re-
feriàp club; · 



c !mara aos DepLiados - lm"esso em 2910012015 11 :22 - Página 171 de 274 

' .' ~ . 

. 876 ANNAES DA CAM.o\RA 

XXXIII. A entr.ar em accOrdo com. os go_vérnos ·dos Es
:tados e com as companhias que destes tenham concessões de 
estrada!; de ferro, para o fim de incorporar estas linhas· ás , 
linhas federaes, estabelecendo as condiçõe~, os direitos e inte
resses õa. União e -dos Est.ado.s, -realizando as ligações e o.s 
protogamentos necessario~ . e.. fazendo o . ar!endamento das 
mesmas rêdes assim formadas, p9dendo para esse firo abrir os 
ner.cssarios creditas; . 

XXXrV. A ·entregar aos institutos Parobé e de Electro-Te-
-onlco de ·Porto Alegre-; no Estado do ,Rio Grande do Sul _(de en-
5inrAeclmico profissionalr, para o desenvolvimento do. en.: 
sino c áa aprendizagem tec.hnica e profissional, de seus alu.::. 
m.uos e conveniente coommunicação com .o. in-stituto Borges 
de -'M:edeiros (de ensino de agronomia e de veterinaria), nove 
kilome1J·os .. de linha de trilhos de 25 kilos ou de outro peso, 
com o~ respectivos accessoríos, existentes no referido Estado. 
Este ·:naterial será entregue nos pontos em. que se encon
trar~m e não poder'á ter outro destin~·que o indi,cado acima. 

' · · XXXV. A organizar com os addidos technicos, commis
sões para proce-derem a estudos .que fo:çem julgados uteis .,e 
necessarios, sem outras vantagens al-ém das que tiverem como 
adi-des. €xcepto diarias; · · 

XX)I1V•I. Conceder transporte gratuito, ·pelas estradas de 
ferro, emprezas de navegações e· outras de .transporte, a ani-, 
maes Yivos ou mortos · (principalmente cobra-s e escorpiões)'. 
c os •·espectivos envolueros destinadoos ao' Instituto Oswaldo 
Cruz, r;e~ta Capital, ao seu filial em Bello Horizonte e· seus 
congcneres. nos demais Estados, indepedente de requisicão 
escrjpfa, f.icando. isento de- pagamento de armazenagens e cer
tificados. O Governo r.rovidenciará no senUdo de obter . o 
mesmo favor das emprezas <ie transporte ferro-viarfos, ma
ritimos e fluviaes, ·quer .as particulares, quer as gu~ gozem de 
faYores da União; · · · 

XÀJI..'Vll. A entregar ao -Estado de Minas Geraes o serviço 
de na ... egação do rio S. Francisco, constante do_. contracto ce
Iehacio com o enge·nheiro Octa·vio . Barbosa Carneiro e por 
esta í.ransferido -á' Companhia Indu-stria e Viação de Pb~apora 
e cuja &xistencia foi declarada.por. aviso de 26 . de junho de 
i !)Hl . .cto· Ministerio da Viação ~ 

§ 1."' -·Os onus, para ·o Governo Federal; não excederão 
aos do ·.alludido contracto. . 

§ ~-" Para tdoos os effeitos, será ·a serviço de navegacão . 
feito pP.lo Estado de Minas Geraes equiparada aos da Em-

. preza de Navegação do ri{) S. Fra.n~rsco, inclusive- a sübven-
çãu federal por milha navega<la. · · 
. § 3.° Feita a entrega do serviço. o Governq do Estado de 
·Mina~ Geraes entram na posse do maetrial fluctuante que lhe 

.. ft,r necessariD e .das installações. ind~mni?.andcr as despezas 
ef!ectuadas .pe-lo Governo Federal, por pagamento directo ou 
por encontro. de contas com a subvenção por milha navegada. 
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§ ~: O Governo abrirá ps necessarios credítos para exe-
cu<;ão desta aut.rizaçiio. . 
·· XXXVIII. A contractar com quep.1 maiores vantagens of-

. Jcrecer o serviço de navegação fluvial de Matto Grosso, .po
d~ndo para esse fim subvencionar a conipanhia que se encar
n~gaT· do mesmo se-rviço por meio de um auxilio, que poder~ 
:;er global ou parcial, p elo preço estipulado para cada viagem, 
11ãü exccdeudo no primeiro caso de 306:000$ annuaes e no 
-se~'Undo de 30:000$ por viagem redonda de Montevidéo a 09- · 
rumbá e de '10 :000$ . de Corumbá a Cuyabá .. Para os effeitos 
<i('s-la autorização, o Governo entral'á' em accôrdo com a Com~. 
panllia cessionai'ia no. sentido da mesma poder utilizar-se do 
mr.tei'iai do Lloyd, mediante compensaçÕes que serão regu
.l:tdas no respectivo contracto, do ..qu·al atmbem constará o 
numero de viag.ens precisas para normalizar o curso daquella 
tJavcga_cão, principalmente no trécho de Corumbá. a Cuyabá.-

XXXIX. A contractar com a Companhia de Navegação do 
rio Parnahyba (Piauhy), <iesd~ que findo o actual contr.acto, 
ou com quem maiores ·vantagens offerecer, o serviço de na
·\'egação daquelle rio, ·pelo. tempo que julgar conveiente, ser-:: 
vindo de base para. o novo contracto o systema de subvenção, 
que poderá· ser englobada, como aotualmente, ou parcellada- . 
m~nte, pelo preco estipulado para a miLha navegada, ode al:l
c\lrdo com as partes contractantes, ficando em qualquer ca·so. 
ré!"alvada a obrigação de ser fixado o numero de viagens fei
ta;; pela c.ompanhia, que terá tambem o direito· ao pagamento 
<las mesmas· quotas pelas -viagens que excederem ás 90 con
tracto c que sejam just-ificadas pela necessidade do serviço 
_publico . . . 

XL. A ·despender por conta do credito de 200 . ooo· contos, 
de que trata a alínea a do art. 2• da lei n. 3. 965; -de 2õ .P.e 
dl•zembro de' i9.f9, -o que fôr nec-essario em cada eJOOrcieio, 
para o r apido andamento das obras de acuda-gem e irrigação 
<le terras cultivaveis no nordeste brasileiro, fazendo para isso · 
a.= ~e·cessari-as operações de credito externas e internas. 

. XI . .I. A despender 300:000$. papel, para fazer o servico 
.ue esg(,}tos na ilha· do Goyernador, installando-o nas mesma,s 
condições do da ilha de ·P.aquetá. 

XLII: A reorganizar a Repartição de Aguas e Obras Pu
:J:llicas. dando"-Ihe o caracter technico .que lhe compete como.., 
departamentô de engenharia e sem augmento de despezas. 

. O Governo pro'vi(lench>.r:\ no sentido de ser transferido 
Ilara o De'Part.amento Nacional ·de -Saude Publica o serviço das 
ga!erias de aguas fluviaes .. actualmente a cargo daquella re-
narti<;ão. . _ · 

XLIII. A concluir, -dentro <ia verba votada e si os recur-sos 
forem sufficienf.es, a linha telegraphi{Ja que liga a ilha de I ta
parica ao continente e prolongar, nas mesmas condições a 
,:a cidade de Co.~1buby a. de J-aguary, em Minas Geraes . 
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.... · .. ~ XLV- A ·de:s]Jender a q·u.antia de 30:000$ nara a cons-
trucção da linha telegraphica de Urussanga a Nova V.eneza, 
por Cocal e Crisiuma, no Estaclo de Santa Catharina. 
· · XL V. A despender até_ a quantia de 80:000$ para cons
trucção de uma linha tclegra:phica .que, partindo {la Fóz do 
lgua.ssú ou Catandubas vá terminar em Porto Me'D.des situado 

· á margem esquerda -do rio Paran,á, aba.ixo. das Sete Quédas, 
no Estado do Paraná. - · 

-XLVI. A cónstruir as linhas telegraphicas que liguem 
d\faragogy á cidade de Leopoldina e Penedo a Porto Real do 

"'C:Jilegio e a S. Braz, no Estado de Alagoas. 
- · XLVIII. A construir as linhas telegraphicas de Pocos de 
.Caldas á cidade de Caldas; de Paraizopolis a Sant'Anna áe Sa
rpucahy-Mirim, pasando por S. Bento do Sapucahy (S. PaQlo); 
de Cambuhy a :vargem. passando por Jacuhy e .santa RHa da 
J~xtrema ainda outra, lígando ·a cidade de Campanha a S. Gon
çaa do Sa-pucahy. 

XLVIII. A trans.ferir par.a. o •e'X':ercicio de 1921. o sa19o 
:existente do credito de 100:000$, mandado abrir pelo Dee. nu
~ero 14..063, de 12 de fevereiro de 19:"20, para recohstruccão 
do proprio nacional onde se acha installada ·a estacão tele
graphica. d-e Campos, no Estado do Rio de Janeiroo 

XI.IX. A man,dar pt'<lsegtiir nos trabalhos de melhor a
mentos do porto e barra de Aracajú, aproveitando QS estud()s 
·já feitos ou em face de nmios estudos.· 

L .. A reconstituir a Caixa Especial de Postos, com o pro
dueto ,da _arrecaqacão do imposto d.e 2 %, ouro, as quota-s 
de arrendall"knto e as vendas :ou alugueis dcs terrenos e 
:propriedades respectivas, ficando, - entretánto, exceptuadas da
.quelle destino -as importa:qci.as relativas aos iportos ,cujas
ren-das já teem um fim determinado por fo.róa de contraetos 
'firmados 11elo Governo Federal. · 

LI. A Jazer ao Estado do ·Rio ·de Janeiro a concessão 
para os melhoramentos dos portos -de Nitheroy e Angra dos 
~Reis, !lOS termDs -do disposto em o art. 53, n .. x~ da lei nu
mero 3. 991, de 5 de janeiro de 19.2(), podendo, .quanto ao ul
timo porto, entrar em accôrdo com o Governo do Estado do 
Rio de Jane-ir{); com o do Estaoo de Minas _Geraes, para a me
lhor execução das res)}ectivas obras, desde que passe :á admi
nistração <leste. o trecho da Estrada de Ferro Central Oeste de 
i\Hnas. de. Capivary a Angra dos Reis, cuja incorporal}ão á 
rMe sul-mineira fica· autorizada por esta l.ei. 

LII-. A. mandar fazer os estudos !)ara ·a construcção do 
porto de S. Francisco, no Estado de Santa Catharina, abrindo 
-o credito necessario, ou .fazendo opcra~ões ·de- credito, , e a 
-cont.-aetar com o mesmo Estado a construcçã.o do dito porto. 
· LIU. _ A contractar, separadamente par·a cada porto. a 
conclusão das obras do porto e canal. da Laguna, dq, porto 
e cana~ de Florianopolis e do porto de Jatahy, no Estado de 
~anta Catharina, segundo planos c estudos or8'ii:nizados ila. 
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Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes, fazeru:lo para 
tal fim as operacõe~ de or:cditp necessarias e que jugar mais 
-~onvenientes. . . 

LIV. A contractar, mediante concurrencía l)ublica, e· 
de accôrdo com a. lei n . . 1. 7-i'6, de 13 de outubro de 1$69, 
e _outras em Yhsor, o.s . melhoramentos do porto de Cananéa, 
no Estado de S . .Paulo, e a construccão de docas e dique:> 
de alvenarja e cantaria, ou de madeira, para carga e descarga 
de mercadorias de imporW.cão e exportação, e de uma zona · 
franca; e hem assim a construcção a ser levada. -á! . emita d~ 

. capital da empreza, de edifici·o-s p~ra alfandega, correios e 
tC"legraphos ·nacionaes e armazens para warrantagern de mer
cador ias, dando-se preferencia. em igualdade ·'<ie condições a · 
eniprezas organizadas !>egundp as leis brasileiras, eom séde 
no Brasil. , 
· L V. .. A despender á importancia . de 300:000$, para e:xie

cução de obras de defesa da cida-de .Qe. :Belmonte e culturas 
marginaes do Rio Jequitinhonha e seus affuentes, no Estado 
da Bahiá, e a empergar igual quantia IJara iniciar as obras 
de desobstruccão do Rio Grande, desde a ponte de Jaguarão até 
a foz do Parnahyba, entre S. Paulo e Minas Geraes, 'POdendo 
entrar em accõrdo com os Estados interessados, com o fim 
de cons.eguir dos mesmos contrib1licões pecunarias que facili
tem o desenvolvimento -d:as refCiriaas obras. · 

LVI. A adquirir, ada;Ptar ou :con!!truir predios para Cor
reios e Telegraphos, onde fôr. necessario ou conveniente, em 
virtude de elevados alugueis, podendo· fazer para isso opera
tões de credito até 8 . 000 :000$000. 

LVII. A despender -o saldo' do credito de ·402:000$, auto
rizado pelo att. 53, n, XLI, da lei n . 3 .-991, de 5 de janeiro 
de 1920, pestinadp a concluir n edifício ini~iado pelo Lloyd 
:Brasileiro, na :rua Yi.sco.,nde de Itaboraby, na ci<lade do Rio de 
Janeiro. 

LVTii. A subv.encionli.r, no ·exercicio de 1921, -com réis 
· 6. 000:000$ o Lloyd Brasileiro, dando, a titulo de auxilio, 
'4. 0"00: 000$ para manter e melhorar ·-o- serviço das actuaes 
linhas de navegação de cabotagem. sem prejuizo das novas 
linhas que_ possam ser creadas, e 2 . 000:000$ :para o s-ecvico 
das linhas internaci-onaes: abrindo para ·· este fim o necessario 
credito. 

LIX. A aproveitar na reorgani~ação do Lloyd, segundo o 
ilriterio do merecimento, ~ntiguidade e serviços prestados, os . 
actuaes empregados da referida empreza; assim como os of.
ficiaes da rese1'Va ou reformados da Marinha de Guerra e as 
IJra<}as que tenham. e.oncluido seu: tempo àe serviço . na Ar- . 
mada. 

LX. A rever os actuaes contractos de navegação subven
cionada de fórma a melhor distribuir entre as emprezas fà
vorecidas as linhas e escalas pelos differentes portos da Re-
pubica. · 
, · LXI. A. ;restaurar a, oscaa d<l~ paquetes do Ll()yd Br~i-
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·· · leiro no po_rto de S,. Luiz, na linha chamada di~.eilta do Ri(} 
Belém . 

. LXU. A contractar, mediante ooncurrencia, o serviço de 
nav-egação entre a cid-ade de S. Matheus e ·os portos de Con
ceição da Barra, Regencia, Santa Cruz, Victoria, Gua.rapary, 
Benevente, Pimna e Itapemirím, no Estado do Esprri-to Santo, 
obrigando-se o concessionario a fazer pelo meno~ quatro -vja
gens por mez entre· aqú.elles portos, transportando cargas e 
passageiros, de accôrdo com as tabellas de preços approvadas 
J)elo Governo e recebendo para este fim a subvenção de· tres 
contos de réis por viagem redonda. . . . · . 

LXoiii. A d-espender até 1.000:000$ com o prolongamento 
do ramal de ItaeuruS!õ·á, da Estrada de Ferr.o Centra do Bra-sil 
para Angra dos Reis. 

Art. 84. Continuam em vigor as autorizações constant€-s' 
dos ns·. IV do art. 53, e os arts. 58 e 60· da lei órcamentaria 
n. 3.991, de 5 ele jane5ro de 1920. 
· Art. 85. Terão passagens gratuitas em todos os trans

portes maritimDs, fluviaes e terrestres, mantidos pela União 
e por conta desta, nas emprezas .dos mesmos transportes sub
v.encionadas por ella ou que ·gozem de garantias de juros ·ou 
tenham contracto de arrendamento com o G()ov-erno Federal; 

a) os :'unccionar'ios puhlicos quando em 'obj ecto de ser-
~~; ' 

b ) os membros do Governo e os do Poder Legislativo. 
Art. 86. Continúa ~m vigor o arL 61 da lei n. 3. 991., 

de l? de janeiro de 1. 920, •que revigorou o art. -7 4, n 4, da 
lei n. 3.772, de 6 de janeiro de 1917, reiativ0 á celebração 
de \lOntractos de algu.eis de Dasas e -conducção de malas dos 
Corerios, por tres annos. 

Art .. 87. Continúa em vigor a disposiÇão do art. 61} da lei 
n. 2.842, de 3 de janeiro de 1.914, a qual determina que as 
sobras dos creditas destinados a vencimentos fixds dos func
oionarios postaes poderão ser applicadas nos -pagamentos dos 
auxiliares admittidos para supprirem as faltas dos empre
gados afast.ados do servico, por licencas e outros motivos. 

· Art. 88. Continúa em vigor o art .53, n. V, da le.i nu-· 
' mero 3. 9\li, de 5 de janeiro de 1920. 

Art. 89. Os continuas da· Reparticão Geral dos Telegra
.vhos passarão a perceber os vencimentos annuaes de réis 
3:$00$000. 

Fica o Poder Executivo autorizado a abrir os necessarios 
· cridetos. 

· Art. 90. Fica ~extensiva aos funccionarios do Telegra:plw 
a. disposição do a.rt. 69 da lei n. 2. 842, de 3 de janeiro de 
1914 .. m<tndada revigorar no presente orçamento, a qual' de
tm·mina que as; sobras dos credites destinados a vencimentos 
fixos -dos funcicona.rios postaes voderão ·ser applicados nos 
pagamentos dos auxiliares admittidbs JJara ·supprirem as fal
tas dos emvregados afastados do serviço por u.oenca ou por 
outros m()tivos. 
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Art.- Di. liicam cxlcrtsiva::; uo::; continuo:>, :>ct•vcmes e 
opet·nL'iO:> Jus rcpart.i(;õe.5 fedcrat::; a::; vantagens ~ouccdidas aos 
opcmrios da Estrada de Ferro Central do Br-aél, quanto ao 
abatimento ·de que õOS<lin no;; trens c!e suburbios c pecrJet~.o 
JJCrCUI'$0 • 

. A . .rt.. 9~. Da verba materiaL annualmcnLe consíozfra.Ua. 
Jnlra os :>úcviçüs da E·sírada de Fét·ro Central do :Brasil, ~vinte 
por cento serão, de ora crn 'Cleautc, distribuidos -,i. thesouraria. 
da mesma estrada, afim de que a l·espectiva direcloria, ex<}l'
citando a at.Lribuiç'ão que· lhe é conferi1..!.a pelo att. 4.:>, § !,~o" do 
regulamento em vi:g·or na mesma estrada, .possa adquirir' os 
m31teriaes de caracter urg~nte c- indispP.nsavcis ao reg-ular an
damento dos :;crviços do lL'afego, da J.pcomoç.Ko c da via-per~ 
manente. - · 

· §· 1.• Taes aoquisil)ões ser-ão. feitas Se'l"HlW~ rnedi3.nte con
curl'cncia puhl ica, a prazo curto, e para entrega immMiata pu 
udnüuistraliYa.. . 

· § 2 .• Qualquer que seja O l'C3ifilen de compra adoptado, 
ficar{~ i'empre dc-pendcnk d~ alJprova,ção do. ministro da ;via
f,:ão e Ohrns Publicas. 

Art. 93 . . Fio.an1 iscnlos rla;;; exigencias rcgulmentares para. 
o ~feito de promoção · o~ actuaes prat.icante::; de conferente da 
Estrada de F~rro Central do Brasil, que tenham niais. de ·10 
annos .de serviço c c.inco de effectiviclade no referido cargo., 

Art. 9L ConLinúa. em ·vigor o n. XXII d oart. 53 da lei 
n. 3. 991, de 5dc janeiro de 1920. . · 
. A1·t •. 95. O P.residente da Republica é autoriza.~\., a· des
Dr.:nder .pele ~1inisteTio da Fazenda, coro os serviços designa ... 
dos nas seguint.es verbas a quan~ia ·de 48.8G7 :670$923, ouro, 

· ~{!e Hi6.818:185$376, papel, e a applicar a renda especial na 
samma de 1. 82-S :355$, .ouro, c 9. 563: 818$:í50, papel: 

:1. Juro:;, amortiza~ão c mai-s 
despez~s da divida ex-
terna . .... ..: ......... . 

2 .. Idem e amortização -do 

.Ouro lPapel 

-13 . ü37 : 87:5~559 

· empre:stlmf) e:rlcrno para 
o resgate das e-stradas de 
ferro encampadas. . . . • 4.It:.:6:662$HG 

3 .. Idem da dívida interna. .. _ ........... .. ~ ·· . ... .. 2ô . 6~:184$MO 
.4. Idem idem dos en>:presti-

mo:; internos. 
Aug-menLada de 3.500:00{)$. 

de juros àe 5 % sobrQ 
'i O . 000:000$ de ~.-pori
lice·s, para attender a 
de.spezas dos ministel'ios 
da Marinha, ela Guerra, 
(]a Viação· e Obras Pu-
hlica.s. • • . . • • :· -·· .· ~ ·: · .. ·:·: ••... · .. ··.-.... '.'. ,, 3-L/73 :0.40$080. . . . . - ,• ·. .. 

56 
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s. Inactivos, pensionistas e bene~ 
ficia.rios do montepio •..•••• 

6. Tl1esouro NacionaL ......... . 

7. Tribunal de Contas : 

Diminuida dB 3:000$ a consi
gnaçil.o .uGratífica.ção aos de~ 
legados do Tribunal nos Es
tados ou no exterior» e an
gmentada de ignal importa.n
cia a. consigna.C(ã.o. cc Elabora
çã-o do Rela.torio·» pa.ra resta
belecimento da. dota.çã.o de 
8: OOOS constante dos orça
mentos anteriores. 

Dimin uida de 1: 560$ a consi
gna~ão uGratificaçlo aos de
legados ào Tribunal nos Es
tados ou no•. Exterior>) e au
gmentada de igual impor-t.a.n
cia a consign~ão (.(Gratifica~ 
çd.o aos continuas qne servi
rem de porteiro e set.t aju
dante e aos serventes que 
scrvir~m de correion pa.t·a 
o nm de a.ttender á des~e..:a 
mensal com a suj:Jstitmção 
dos do ll s contínuos q u o 
servem de porteiro c uj udanJ 
te deste, fiéando a consiJ 
gna.çã.o assiru redigida: 

, Gratifica.çã.o a.os continuos que 
sel"Virem de porteiro e seu 
ajudante e aos senentes que 
os substituirem e aos serveaJ 
tes que servir:em de correio, 
n:J. fórma do art. 43 do 
regulamento - 5:2SOSOOO. 

8. Recebedoria u!l Districto Fe~ 
deral ..•••...•..•••.•..... 

!l. Caixa de Amortíza<jã.o ....... . 
iO. Casa. da Moeda: 

Accrescenta.das, depois da.s pa
lavras-:'' S. Paulo Ma.teria.l, 
Expediente da.s quatro col!ec-

Ouro 

93:033$,2-1,8 

i00:000$000 

Pa:pel 

2S.I37:!:41~S088 

2.320:3!51;000 

:l. 3·13: .270,)0(]0 

L078:too$ooo · 
583: ;)20~00[) 
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Ouro · Pa:pel 

toria.S,>l a.s seguinte..<;: «dis
tribuídos de a.ccordo com a. 
importancia. e necessidade 
de cada uma. dellas, augmen
tada a. verba. de H :OOOSOOO. ' 

Augmentada. de 200:0005, pa
pel, para fa.brieaçao da seU os 
e outras formulas de fran
quia e ebcques postaes ••••• 

Diminuída de OO:OOOJ, ouro. e· 
at1gmeotada. de 50:0001, pa
pel, na soh-consignação «Ma
terial e con!ooçlo da scllos e 
outras fGrmola.s do franquia 
o choques postao:s •••••• ·.o •• 

i_i.~Impre~ Nacional e: DitJrio 
~ Officitzlr • .; • -• • .. • • • • • ... e ti • • • • • ................ 
i2. La.boratorio Nacional de Aoa-

lyseS .......................... . 

n .. Di.roctoria. de E&tatistica Coni
mercial~ 

Augirentada de :1. &:000$, sendo 
iO:()O(IS, na snbeeonsignáç!o 
cMacbinas-, por cffeito da . 
baixa do cambio, que deter-· 
minou a a.lta do dolla.r, 
moeda. am que ~o pagos os 

· ·aingnels das macbin&S, e de 
~:ooos, na sub-oons~S?lação 
uObj~s de expeaJente, 
etc.•, por identlco motivo o 
por ter sido elevado o preço 
dos cart.b pata a.s macbl~ . 
nas Uollerlch. •· o ••• o. • •••• ···-·········· 

li. lnspac"torf.a de ~or:OS... ..• • • • •••••.••.•••• 
15. A'dmiolstr&Çã.O o custeio dos . 

propriós na.cionaes. AHera~ . 
da a. tabella da. seguinte for-

,~f I 

ma: · 
Superintendente da Fazenda. 

Na. cio na I de Santa Cruz 
8 :4,005, E s c r i p t u r a r i o 
da. Soper-intendencia 4:200$~ 

···Continuo da Superinten-
dancia !:800$, Servente da 
Superiotendencia i :MOSOOO. • ••••••.•..•.• 

1..639:.573$700 

. i:.i53:240JOGO 

198:050$000 

i09:800$U0[) 
26 7: 520S000 

2~2:8-W~OOO 
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!8. Agoncias adn&n.eirns e mesas 
. · de rQD.das •• •• .-••••• •• ••• 

f 9 ~ Collectoria.s. 
Onde se diz: (lSao Paulo~ Ma
. tuial. Expediente das duas 

oolleetoria.s», . diga..sc : «das: 
quatro eollectorír.s» •• ·r- ••••• 

20. Empregados addidos .... ~ ••••• 
2!. Fiscaliza~ e . mais d~ 

dos iplpostos de consumo a 
de transporte. 

Onde· se dis: uPorcentagens; dia
ri~, passagens e tranSporta~ · 
subslituiçOes dos Jnspcctores _ 
e fiscaes e para material 
5.200:0008», diga-se! cPor~ 
centa~ns. dia rias. pasSa.gens 
e transporte, substitui.;~cs 
dos lospeetores a· flscaes 
4.ioo:ooosooo. 
Material 500:000$000,, ••••• 

22. Ajudas de cost~ ••••.••••••••• 
2!l. Juros de bilhetes do~hescuro.-
24'. Idem doS cmp_restímos do co[fe 

de orpbaos ... .. ........ . . 
25. ldcm dos dcpositos das Caixas 

Economícas e Montes de 
Soccorro ..••••.. . .....•. . 

. 26. Idem diversos ...... ~-•• ••• • . • 
27. Commissõcs e ·corretagens •••• 
28 •. Despczas eventunes ••••••.••• 
29. Rep03ições o restituições ..... . 
30. Exercicios findos ............ . 
3t. SubfiitnfQ5es ••• •••••• •••••••• 
sz. Obras: 

Destacada. desta verba. a. quan- • 
tia necessaria. para os s~>- · 
guintc.s pagamentos: 

Administrador · da Villa. Pro
lataria !\Iarecbal Hermes 
5:WOSOOO. Administrador da 
Villa Orsina da. Fonseaa. 
•!:800SOOO, Zelador do pro
pt•io nacional da rua. do 
Aqueducto, numero L632 
2:7608DOO, Jardineiro do pro
pr.io . na.ciooal da. rua ' do 
Aqueducto n. 1. .632 

ouro 

.... .. ... _. · ··~··,·· 

•••••• ,. •••••• jll . ' ..... .. .... . 

r • • • • • .C • .• • • • • • 

50:000~000 

.............. 

uO;OOOSOOO 
,, 00:0005000 

. i50:000.SOOO 
50:000$000 ... -. ......... . 

885 

Papel 

'2 .635: Ht·:a$~8 ..... 

6,. 372:000500.0 
230:ooosooe 

50:00051>00 

500:0008000 

~3 .000: 000SOOO 
. 50:000$000 

38:0005000 
! so: ooosooo 
600: OOQ$000 

3.000:0005000 
iOO: OOOJOOO 
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. · ê 

i:UOSeOO, Zc!adot' ·cObrador 
de alugueis de· pt·oprios 
·naeionaes . n e;; ta. Capital 
3:600$000, Ajudante de ole
ctricista. do 'fb.esouro Nacio
nal 2:WOSOOO, Despezas de 

\ transpm•te e diarias de um 
. coodu~tor tecbnico da Dite
.· ctoria do Patrimonio, in

cumbido da inspecção per
manente dosproprios nacio
naes 3:600$000, Au:diar de . 
escripta da. Villc. Proletarh 
Marechal Hermes 2:4oOOSOOO,, 

Ouro 

total 33 : 6003000. • . • . . • • • • . · ............. . 
, ' , I 

33. laspecça.o das repartições de 
Fazenda e outros serviços 
extra.ordinarios. . . . • . . . • . • .•. ~ . . ...• . .• 

3i. Porcentagens sobre venciman-
tos: . 

Papel 

ür)O:OOJSOOO 

2 ~4: ooosooo . 

Para. pagamento do augménto pro
visOrio de venclmentos, coo
CGdidos a funcciona.rios , cfre
ctivos on interinos, operarí09. e 
dia.ctstas... • • • • • • • • • .. . • • • • • • • .......... ·• • .. 4.. ~27: 9S8S307 

·---------· 
Total................ 48.8G7:5703G23 i5ô.818:~85S376. 

APPLICA.ÇlO DA. 1\E.'fDA ESPECt.\l'.o 

i. Fuodo de resgate do" papoJ: 
moeda. (Suspensa neste 
exm·cicio, ficando a ver
ba incorpOI'ad& á des
pw.a geral. nos termos 
da. lei n, 3.070A, de 
-3! de dezembro de 1 Si ti) 

2. I-dem de garantia do pa~ 
pel-moeda. (Suspen
sa- neste exercicio .. 
ficando a. Yerba in
~:orpor:lda á despesa 
g-rl'al , nos tr~rmos 
da; loi n. 3, 070 A,. 
de 31 de dezembro 
~e 1915). ; . ......••• · 

-- -----.---

s . 

$ 
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3. Idem para a Caixa -de 
resgate das a11oUce.s 
das estradas de· ferro 
cncam'!Jad{LS. (Sus
pensa a applicação 
especial neste exer
oioio, ficando a ver
b:i incorporada :i des
pesa geral nos ter
mos da lei numero 
3. 070 A. de 31 dP. 
dezrnnbro tlc 19-15). 

4. Idem de amDrtização 
dos cmprestirnos in-
ternos ........... . 

5.. Idem nara as obras de 
meihoramentos dos 

port.os .......... . 
6. Idem destinado ás obras 

contra as secc:1s do 
nOI'clr-ste hrasilcii'o. 

OurQ 

$ 

$ 

-1.828:355$000 

1. 828 :355$'000 

Art. 96. E' .o G-overno autorizado: 

Papel 

$ 

0.563:878$450 

!).563i:S7S$450 

I- a a.hrir. no exercicio de 1921. creditas supplcmentares, 
at.é o maximo de 5 .{)00 :000$. ás verbas indicadas na tabella B, 
que acompanha a presente 1ei. A's ·verbas - Soccorros pu
blicos - c - E:xercieios findos - poderá o Governo abrir os 
credilos snpplementare" em qnalquer mez do exer•cicio. com
f.ant.o que S\la Lotalidad~. computada com os dcmní::: creditos 
aberto!'!, 11ão exe.~da rl0 mnxim o fi:xadn. rc~peita-rla. quanto á 
\:crha- Exercícios fincl11s ---a clisposiçfio da lei n. :).2(iO, de 
3 de sct.~mbro de 1884. arL. H. No maximo fixndo [lOr csto 
artig·o não se comprehcndem alH~rl.ns aos ns. 5. ü. 7 c 8 do 
orçamento do M'ini:>.terio no Inlerior e ns. L ~. 3 c 4 do orça
mento do l.\Iinisterio da Fazenda; 

. II- a liquidar ns debiLns rll'l."- hnncos, prm·rn ienf.rs do 
am:il i os á ln:\·oura; · 

UI- a cnncede.r aos J~~·rrpri~tario~ rlM nnvios mrn forem 
construidos nns porlos da P.r-pnhlica nq sr~ninlcs premias: <!e 
1008 por Lonelada de deslG:-:lmP!1Io enmpnt.tdo nn calado mn
xi ml'l. srl!undo as fabdlas .(}n LloyrJ llcg-i:if C'r. a pnrtir de 80 
atr· -l.nOO fnnelacias: ele 15D$ por l.on(!lnda. qur: cxeccdcr de. 
·1.50·[11 u11; 10.000. Esse;; pr('mins ,:'E'rfin g·v.raniidos aos respc
cti\'OS prop1·i0tarios c pagf)s á mcd ida que forem sendo os 
navios lançados ao mar, comtanto que se obri~uem os que 
tiverem de. recebel-os. por termo assi:;nado no Thcsouro Na
cional, a fa·wr construir, em prazo não superior a ·15 annos, 
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20 J?:lvios ~o ma'ís ·de _8{) tt)neladas- cada uni" c a não '::-únderem 
11av2os nss1m construHj_o.~_ ao o~!.r~n_f;"ciro. i3em prévia autori
:>:o.çao do G:ovc.r·no ~~ prevJa r.nst~hllÇao das qua.ntias que, a. ti
tulo ele p~rom1o, tJYercm recebido . d? Theso1~ro. Para- p:lga
mo:nto doo prem10s o G(}verno abn r a os .Cl'l•cht.os necessarios. 

§ u Snrilo C!Onc-~didos os mesmos Jmnnios com o abat-i~ 
mento de 20 % nos Pl'OPrietarios qnc se-não obrig-arem á con
st.I'ucçãü <le 11lh. delcrminà(Jo numero <le navios em prazo fixo. 
<les1c que se submettam :"-1. todas as -d~mais condições.' esLi~ 
;puladas neste artigo. · , 

§ 2." Aos estaleiros da Construccõcs Navaes que contarem 
i.na.is de ·to annos de exístenda ·e due já tenham construido 
navios acima .de 700 toneladas c aos quaes já. t~nha s'ido asse
gurado o <lircito á percepcão -de premios, de accôrdo -com n: 
l egishçiio•ant.er:ior , pod~rá ·o ·Governo fazer- emprestimos iden
ticos aos que- foram 1'eit.os á Companhia ~acionai de Navc
t:ação -costeh·a, no~ t ermos -do § ·2u. n. 3, do art. 1 G2, da lei 
n. 3. 45-ic, de v de janeiro 'de 19i8, abrindo para esse fim os 
necessarios creditos. Esses empresUmos não deverão cxceàer 
a 50 ~"o do custo. das novas instatlaç6!"!s c carreiras que. forem 
estabelecidas r. nãG p oderá ser ei'fcctua.do novo sem que haja 
'Sido liquidado o crnprestimo precedente.. O pagamento da somma 
que fõr- emprestada deverá realizar-se de accõrdo com -os or
çame-ntos prt!viamente ap'provailos pelo G-ov('rno-, mediante 
construccões. e concerto,:; effectuc.dos -em na\·ios do Governo. 
cujo3 preços deverão soffrcr um nbatim~nto de 24 % sobré 
{)S nrecos communs. 

-IV'- a suspendP.l' do exe-rc.icio de suas funcçõcs, p or 
tempo ín.ctetct>minado e sem direito a vencimP.oto algum. o 
funccionario publico que, na f órma do a i:L 25 da ll'i n. 2. 083. 
de 30 de jull1o d~ 1909, für mandado á iuspr:cç.ão de saude c 
à ella não .::e submette1'; · 

V- a. abrir o -credito nec~ssnrio para pagar aos funccio
narios pnblieos federacs c. civis que serviram em Maf.to Grosso. 
por occasião da int.crv~nção, em. 1917, os ye_!lcimentos que 
<lei:-;:nram de vencer na:> rc::pcctrvas repart1çucs ilurante o 
tempo Nn qun exerceram aquella. commissão; . ·. 

/ VI- a ceder. a titulo prccat>io, á Associação Pró i\fatre, o 
:predío e terreno á Avc>ni-da ·venezuela n. 15~, ocçupa.do. pelo 
r:ospital Pró 1\falre, l'Cvertr.ndo f.udo ao 1)a.trm10NO Naclona.J, 
si fõr dissolvida a r eferida. instituição; 

VII - a designa.- um funccionario pat·a. se encarrega.. dos 
servi~.os, no Rio de .Taneh·o, da Alta Commissüo de Fjnanças 
Jnter-anncricana; 

VIIT- a. fat.cr a~ 1.1CC(1S~arias operações de credito ~fim 
de poder o Govr.rno hrasHnit~o saldar os seus oompronussos 
t·.om a~ t-eparliçür.:;; intemacion.nc;;,. a qt) n se l'l'lfc1·~ a~ verba s• 
-do art. r.", do nrçam~nto do Mm1~te:slfl das Relaçocs Extc
J'iOrC's, nella.s ineluida. a Lis-a t1as Naçl,es, b~rn corno pata M:
tí.'nder ás diffcrenças de cambto, c aos angmcnt!_ls. de contrl
:buição ús rcfc;·idas rcparlioõe~, durante os excrcictos de 19.20 
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c. Hl21, abl'inflo para isso .os neccssarios credifos, até o ma
::omo de 500:,a:oof;l, ouro; 

. IX- u. reformar o regul~.mento de contrabando na fron.: 
Ü!tra: · 

. X- n. alll'it· o:> cr·editos neces:saeios a. aUendeJ• ao pa"'a
meuto dos jums das obt•igaçõcs hypothecarias da Estrada"' do 
.Ferro de Goya7., ·cujos onw; o Governo assumiu em virtude (]a 
clausula IX, do ccntructo col0l.n•ado de accôrdo com o decreto 
JJ. :12.183, ~e 30 d0 agosto -de 19iô. juros esses relatiYos ao 
})OI' lOdo de Julho à c~ i9Hi- a dezembro de Hl.21; 

· XI.- a abril• o ce~~dito atú 1-i :228$7BO, ouro, e 25 ::3:12$270', 
papel, pa1·a pagar á lnt..cmdcncia l\Iuni oipal de Porto Alc~re 
a imp01'tancia .que lhe é devida pela rr.sLitttição alttor·iz~uJà 
r1elo art. 55 da lei u. :L979, d0 iH de dezembro de 1019: 

XII- a transferir ao Estado do ).faranbão os terrenos quÓ 
o Governo Federal 110~s1w na ilha de S. Luiz. contendo os 
-mananciacs necess~rios ao abastecimento de aáu~ <i. eapital 
-r.lo mesmo Estado, inclusl\·c a zona preeisa :l .. Pl'Ot-ecção dot;. 
mesmos manancíaci:i; 

XIII- a. abrir o CI'Cdito necessario, até. 21l :000$, para. pa
gamenLo do debito- da Cniúo ú Prefciturn {!e Bel1o Horizonte, 
pt'()Veniente de taxas de agu;J. c esgotos: . 

XIY-.:.. a tran,;fm·i r ao «Bota fogo· Foot-Ball Cluh » o. tcr
rcnOr:l á rua Gcne"r·al Sevcriano n. 97, onde actualmentc trm 
sédc aquella associaç: ~o. ficando estabelecido que o referido 
terreno yoltarú ao Patt'imonio Nacional si. ella vier a ser dis
solvida, 011 a ceder a(l mP.smo club o· dito terreno a, titulo de 
aforamento: 0 aercndará a0 « Pereira Passos Foot-Ball Club », 
nas {'on.díc;iJc.s act.uaes do arrendamento feito ao "Botáfogo 
}"oot::..Ball Club » o il:echo dn terrenos ·no Cães do Port0 ne
cessarío á construcçã·o do seu stadium; · 

XY- a abrít• o credito que verificar St'r I)l'Cciso paro. o 
pagamonlo dos trabalhadoces da extinct..a Capataz.ia. da _!\lfa~- · 
dc~·a. dl) Hio de ,Janeiro. que se achay;.un em scrv1ço na Saudc 
Publica c. na Poh.~.a Civil; -

XV!- a 1'evê.r os regulamentes l'elativos a cp.trepostos e 
a o.stabelee.er zonas francas nos portos do litoral <la Repu
hlica, a. .cmi1eçar desta Capital. que ~ct·á Jocalizad-o denl_re os 
]mntos indicados na mensag·em pre5Idrmctal que t>ncammhou 
a ~xposição de motivos ·do ministro da Fazenda, de 2 de agostc> 
deste anno. 

§ 1.~ l'io local referido deverá o Gt'verno dispór de uma 
superfície nunca inferior a mil e duze1>tos hectares, para que 
possam ser. c_onstrui.dos UC! ::ninimo _tres J~ilomel.t•os de c-ács, 
eom probal)lltdadcs ele mawl' t:xtcnsao .. 

~ 2." Para o fim cln reduzir a dcspP.:>a de acquisiçü.o do 
1 orreno ncccssario. o Governo procurará. Pstabclccer a ·zona 
Jranca: de prel'crcncia em local que pormiU.a o aproYeitamento .. 
das terras de propriedade da União, na _ilha_ do Gov~rnador . 

. adquiridas em virtude de autorização legislahva constante do 
·doere to n .. :18. i89, de '1918 •. 
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§ _3.o A con.stru_e~ão e _preparo das zonas francas poderã.ô 
ser fe1tas p~r a.-dmmJstra.çao. poP contracto com os governos 
dos Estados 1n~eress_ados, q,u por empreitadas com particulares 
em concnnenoms, freando o Poder Executivo autorizado para 
a exec_ucão ~o que dispõe este artigo. a abrir os creditÓs ne-
ccssarJOs ate 30.000 ;{)0{]1$000. · 
_ XVII- a abrir o credito necessario, até a ·quantia. de' 
oO:OOO$, para a despesa com n impressão da nova tarifa adua-
neira illustrada; · · 
. ~VIU- a abrh' os creditos nccessarío.s para pagar, desde 
JUn~m.l de 1921,, e por semes_trcs adeanlados, as subv~nr,ões á 
mst!l.utos lJcnefH:entes ou sc1cntificos desta Capital, contem
plados tan!?cm na l~i orçamentaria para 1920; e as despesas 
por css!l. 1 orma realizadas. serão consideradas como despesas 
u classrfwar, para serem escriptura(las opportunamente; 

XIX- a ceder ú. Santa Casa da Misericordía do Rio de 
Janeiro, para melhorar o accesso e "permittir o estabeleci
mento de elevadm· para o Hospital de Nossa Senhora da Saúde, ' 
no mOl'l'O ·da "Garobôa, -o uso e goso do terreno para esLe fim 
neccssarío, com frente para a rua da Gambôa; 

. XX- a reorganizar o.s serviços e remodelar as repar
tiç:.õcs subordinadas uo Ministerio da Fazenda, definindo7'Ihes 
as attribuíç:ões. que poderão ser transferidas~ a funccionàr:íos· 
de outr-os ministcrios, e fi;çando para cada serviço e para cada 
repartição o pessoal imprescindível. Os cargos julgados des
necessarios serão supprimidos e os respe~tivos· empregados 
aproveita-dos em cargos novos equivqlentes, sendo conside
rados addidos, nfim de serem obrigatoriamente nomeados para 
as primeiras vag-as que occorrcrem.., os que não forem aprovei-
tados; '-

XXI- a c1assificar os ·referidos serviços c repartições, 
unifnrmiwnc!o n<:. cai.Pg-Mias e eouiparando os vencimentos de 
lodo~ n;; funcciomn-1os do m~~m·o rÍ11nisterio, quer o serviyo, 
ou repart içãn a quo 1'espcct ivamcnte p~rtençal!l !.cnh<'. :OIJr.~e 
l'IP.~! n Cn.pi tal. qm~r nos Estr\dos. de_ mo c] o que f1 quem constl
tuido~ M qnndros ;;rr·aes cln funcewnallsmo de 1?-z~enda para 
toda a H.cpllhlicn. f:('ja qnnl fur a cl~sse ~a t'epa~tlçao em q_ue 
sin·n CJ!!:ll(Jner dn;:; mr:!smo:; funcc10nar1os, cuJas categorias 
f;r•rão dt•finicla~ peln!' vendnwntos que pcrc~berc~m; 

XXTf- ~ (]jyirJit• em rln:>.SeS as rJcJegaciaS. fiSCaCS, a1fan
flc·~·ns r. mrJ;ni': rle Pc~ndas. con fnrme a importancu1. dos encargos 
n :ttrrcndw;:in de rada umn. ficando as m.e~as. de rendas alfan
fl!'J!i\da~ eonsidemdns deparlmnentos auxll1arcs das alfn.ndego.s 
N·<~.nrcl.i,·;'s r1 ddla5 r-m a.bsoluL0 dependentes; 

' XXTff- a iransf~T\i• as sédes !J;Cf,ua.es •. crcar novas OU 
f'.t1pp1·imil· al[.rnmas d:\:< mesas <le t'cndas c:nstent.es. augmen-
lnnrhl n11 dimlm1ináo n 5Cll numero; . xxrv _ n di-..,irliY em classes as collcc.to~la~, conforme os 
J'('~JW(:I.iYns rcmdimcntos_. podendo ser sn_-ppr1m1dos o: cargos 
í]í• rsr.riYfiPs na:; que fJg11rürem nas utt1mas classes, 
· XXV- a reorganizar as tab~H~s ~e percentagen_s ~ de 
quolus em vigor, n.ugmentando, d1mmumdo ou suppr1mmdo, 
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de acc?rdo com· as convenicmcias do serviço, e estabel:ecendo 
que seJam as mesm?-S tabel.las revistas -de tres em tres annos. 

P~ragraplJO lJDlco. Os funcciQnarios do corpo instructivo 
d,o Tt•Ib_unal de Co~las serão equiparados, apenas para perce
hcrmn 1guaes Yencimcntos, .aos da mesma categoria do The
souro-Nac ional, por. serem iclenlicas as funcçõcs que exercem . 

.:\l'f.. 9í. Aos dircc~or-cs das Secretarias do Senado e da 
Camara dos De_rutados, Mor·domoria do Palacio da Pres idencia 
.Oa Rcpublica e S ec.rHaria do Supremo Tribunal Federal. serão 
entregues em quatl'o pre~tações iguaes, adeantarlas, no come(lo 

· -dos mez-es -de janeiru, ubri~ julho e outubro, mediante requi
sição comget.ente, · a3 · qtianfio.s destinadas ao material ilas 
mesmas tepa1·tições incluídas na presente lei e integralmente, 
as concedi-das CD1 credites conc-ernentes á mesma verba ~Ma-
terial ,. · 

Art. 98. O forneéim ento do material destinado ás re
partições ou sel'viços de qual.quer mini.sterio ficará subor
dinado ao regimen da concorTencia publica, podendo, porém, o 
Governo, quando isto s·~ tornar rnaís 00nveníente, adquir i r 
esse material sem concurrcncia publica, embora para i-ss'O seja 
mist~r fazer c pagamento á yista. ~ 

§ 1.9 Quando fõr dispensada a concurrencia publica, o Go
verno publicará; com antecedencia de dez dias, pelo menost 
daquelie em que tiver de fazer () ajuste ou contracto, a re-

.. lação dos obJccto.s a adqui rir e o preço de cada um. · 
§ 2: O Tribunal de Contas fará as dist ribuições <ie ere-

1iito solicitadas por autoridades competentes, afim de que 
p-ossa ser <rumpri-da a parte final do ·-artigo precedente. 

Art. 99. O TribunaL de Contas, ao fazer. no começo do 
e.iercicio, a. distribuição ao· Thesouro e ás Delegacias Fiscaes 
de credito;; orç.amentarios . do .Minis-tério da l"azenda,. incluirá 
na · tabolln. do3 m esmos as \"el'bas « Evcntuaes ~. ·· A.Judas de 
custo ", segundo as ímportancias indicadas c9mo nccessarias 
pela Directoria da· pcspesa Pub~i·C;J. Os dispçndios, poróm •. ~or 
conta de tacs cred1tos só poderao ser auLornados pelo !\hms
terio da Fazenda, quando para isso estiver legalmente auto
rizn{)o . 

ArL. 100 .. As quo las qn•; são nbouadas aos funceionaríos 
aduaneiros, como parte intcg·nmt2 dos seus vencimentos, con
tinuarão permancntctncntc a ser ··alcu ln.das, conve1·tcndo-so n 
parte ouro em papel, ao cambio d1.• :!.i d. por mil réis. e a.ddi
cionando-sc o pl'Oâuct.o da convers:io á parte papel . 

Art. 101 .. As publicaçúcs fe11,as no Dial·io O[('icirll e que~ 
dígam 1·cspei Lo a inte1·cssc de parücularca, ser•ão pagas a.de:m-
tadamcnLe pelos mesmos. . . . 

Art. :102. Nenhum crctl1to supplemcnLar scru. conccdHlo 
som que, junLo ao pedido, venha discriminarla e documen
ta-clamenle a conta da d<:>~p esa, que c-sgolnu o credito orç.amen
tarío respectivo. 

Art. 103 . O Goycrno não fará uso de autorização alguma 
que imp!)rte despesa, sem declarar prévj.atnente e. de-. modo 
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. :expresso O Saldo \"Cl'ificado do C-l'Cdit-o orcament.ario para. OC- . 
correr ;,í mesmu despesa. · · · · · .. 

Art. 10·i .. «Continuará a. funccionar em 1921 a. aetual 
CoJ!.lmissão Especial de J~xamc do Cofre de OrrJhãos. ·afim d~ 
~lllf..llnar a nova _escriptUJ·nçã<i que será entre-gue ao M~nisterio 
tiu Fazenda,. podendo o Governo abrir o::; crt~dit.os necessarios 
para despender c0m o pessoal e màt.crial at<.• a quantia de 
18:0008000.» ' 

.-\t'~. 105. A Imprensa. NacionaL .não executará trabalho 
algum particular, gratuitanumte, sinão . om virtude de lei. soh 
])Cna uc ficar o respectivo .ctirecloi' obrig-ado ·a. indemniiar. a 
despesa não autorizada. · · . · 

§ 1." NenlJUma encommenda. pa'liticular · ser;á :r.:xecutada" 
srJm o <le.posito prévil) <l;t. metade do preço ajustado; nem en
tregue, sem o pa~mcnf.o da outr;i metade. 

§ 2." Todo e ,qualquer trabalho graphico do· Estado será 
obrigatoriamente executad() na Imprensa -Nacional salm o {las 
r~spal'tições que tenham j:í. o seu se1'viço organiza-do e; em. 
Yirtude rios rc:>p~>ctiYos rrguLamentos, o possam executar di
l'et:tamente _. 

··.Art. i 06. Continuam - r!m Yigor os dísposit.t..-os do ar 
f.igo 67, n . 2.t, da lei n. 3.991, d o 5 do ,janeiro de .!920; em 
rela<,.~ão ao aproveitamento -dos :funccionarios addWos de todos 
o~ Ministerios. 

Art. i07. Afim de SCl'P.m pela Prefeitura· completadas 
as obras de mellioi·am'-'ntos e sanr~amento ·{la. J~agôa. .Rodrig·o 
de Freitas, inclusiYe ::ts do · Parqu~ Oceanico c as dfl. zona do 
Leblon, projectudas e iniciadas pela. mesma. Prefeitura, fica 
r. Gov:erno nutoriz:tdí'l a transferir gra1.l11tamcnt.c á referida 
Pi'ef<litura os terrenos tlc propriedade -da t7nião alli existentes 
u que sejam nccessa.rios áquellas obras. 

-Xo caso ·de venda pot' parte- <la. Prefeitura. dos tcrrenos
brme-l'iciados, metade . óo .prodl.l<:to àa. venda reYcrl-erá para 
a União. 

Em r.a~o ·de ce~são - pela Prefeitura de teLTenos bcne
. fieiados. a nal'ticular-cs. em virtude de trabalho feito pelo:

oit.os parti-c-Ülares. essa ·cessão será em fôrma c1e emphyteusc. 
cabendo o dominio directo á União . 

_-\rt . lOS . Fi-ca igualmente o Gover:n_o autorizado a per
mutar -com ·a Pr0feítura do Districto F edc1·a1 os proprios na
eionacs e mediante préYia autorização do Conselho l\funi
cipal, os proprio~ municipaes, _que recip~ocamen~ forem jul
~(!os ncce-ssari~s aos respectrvos serv1ço~, real izando para 
•!SSe fim os acr0rdos e comp~nsaf,.\Ões que f'nt-re si conven-
cionarem. - · .. 
. Al'L 1 O!~ . . Fi1~t\ l'cvi-gorado. para o cnrrentc. excrcJc.to, o 

n, XLV (k1 a1·! . J6'?, ela 1.~1 n. 3 .-15.-L <l~ G _de janeiro de 19.18~ 
Ar·L H'~~) . A pç-nsãí1 dP. moutP.pio, a qui} se N~fere o ~ 1 

üo art. :3:>._ do decreto n. 912 A, de :H de outubro .de 1890, 
~~ abcrá aos· filhos Jegitimos, legitimados ou reconhemdos. ~c
l,.'lmdo p. lcg·i.sla.ção vigente, de uccô1:do com o. mesmo art1g9 
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· e conforme .iá tem ;;ido julgado 1)elo Tdltun::tl ue Contas e pela 
~-· Camata. {le AI?Dellaç~ão desta Capital. 

. Art. 'iH ... F'1cam ·approvados os l'e~nllamentos do J\rlinis
h:t·w da Fazenda expedidos pelo Poder Exct:utivo nos annos 
de 1!)1!) e Hl20. · · · · 

. Art. i i2: Al)I?lica-se . aos funccíonarios additlos, apro
...-c~ll~dos _np. v1genc1a da le1 n. 3. 454, de 6 de janeiro de HH8, 
a ~1spos1çao do art. 67, n. 22, da lei n. 3.D9i, de ·5 de ja
nen·o ·de 1920, na parte 1·eferent.e a funccionaL'iDs addidos. 

___ Art. ~i::L As ~espesa.s- dos institutos subvencionados pela 
·Lmao serao exammada.s pela rlir(l;c.turia de contabilidade do 
ministcri~) respectivo. balancete a.presenfado pelos referidos 
c~tabe~ecm1cm~os, _:>endo os ditos ~)alancetes visados por func
i:I~narws de fazenda, para esse flm designados, quando ó in
stituto suhvenciona.do não tivel' Sf~clc nesta cidade ou nas ca
pita.cs dos Estados. Em qualquer t:aso. sobrevindo duvida 
sobre a legitimidadt? do balancete apresentado, poderá a Di
l'f~otoria de ContabiUdade fio Thesouro ou de qualque1' elos mi
llisterios pG!.'_ o_nde seja- autorizada a snhvcnção. exigil' os do
cumcnlos orq;mo.es e.omprobatorios da despesa,. não poden.dC> 
iler paga nenhuma .subvenção ou auxilio sern que haja sido 
appl'ovat.lo pelo ministcrio respectiYo o balancete telati\'O ú. 

, appli<:ação do pag-amento anterior. · 
Atl. 114. A~. pensõc;;; concedidas pelo:; decl'dos JegisW.-

1.1...-os ns. 2.555, :de tO de janeiro. e 2. 7UI.' de :~u ,~f.- de?.cmbro 
de HH~, são considerados .sem dc~contu algum. 

Ar L 115. Denü·o do exm·cicio fiuancP.it·o. a Cornvanhia 
· Port nf Pará iniciará a construecão do eclifit:io destinado :í. 
~\.lfandega c :i Delegacia do Pad; c·nnfor·me ct seu contracto, 
levando ;i •con ta. do seu capital· as t'C:'.p(~ctiYas dt~spesas. 

Art. -l!G. Fica extensiYa no capitão de cor\·efa honorario 
:\ianrJel Syhcio Pe1·eira Baptista. dircr;tor de sc:;çâo, addido, 
1la Secretaria da Marinha. a. d!sposicão úo n. XL. do ar-t., !62, 
Lla lei n. a.'lií-!, de 6 de janmro de Hl18. . 

àrt.. 1.17. O Govcmo proYiderrciará l-JUra qu(>. nas t::h 
bellus explicaiiyas da proposta do 0r~ame!1to p;.u·a o e~erciBi!> 
-de HJ22, sejam destacadas tl~s dotaçoes p::n-a o. 1lwlcl·t(J.l ... ~t
tl'ihuida::; á cada um do::: SNTJços normaes dos d1vcrsos mirus
t erios. a.; partes relati-vas á pessucti, seja qual fõe o litulo a 
que sir,-a, as qua~ii ·deverão figurar 11as mesmas tabdln.s co~u 
jnser·ipçõeg JH'OlH'l3.S·:. Ont~-o~:m. d~sàob1·arti el)l st~b-con:n
gnações, tanto quanto pOSSlV"i prec1sas. a~ c,onsJgna~·oes para. 

'ú ·molcrl.al. . · • . , 
Para"'rapho unico. Na:> t abella:; ex]Jlicat.iYas de dlstl'l-

1ntir.~ão d; _cr-cditos orçamcntarios à i'a:cer de accôrdo com esta 
- 1ui. sct•rí. rletDrminado. ~emprc que pela. mesma. verba on con.

síg1tat;âo. conam despesas com o malerial 9 o_ png~mçnto do 
1Jf!~·soal (em c~nnmissão, . contractaLlo. j~rnal_ey'o ou dtarrsta) ~_o 
l{ltantuuí destmadc ·a. um e a outro 11-m, nao l)odendo a di~>-
1.ribuicíio constailtc. d~ mesmas tabellas ser alterada no corl'_cr 
do exercicio. · Exceptuan~se .os casos uc :despesas cxtraor~ 
diuaria-s ·que tenhar.t1. de ~:orrc~ · P.~la:? Yerpas de (J'ventuaes -: 
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Art. HS. Fica autorizada a terminação da composição 
e a impressã0 11a Imprensa Nac)onal do Livro da Segunda 
Gl'ande Feü·a Annual no Districto Federal. 

Art. 119.-. O Governo mandará entregar, livre <le qualquer 
onus, á. 5eoretaria..d.o Supremo Tribunal Federal, o volume 19° 

. (í'aseiculos de abril a junho de 1919), contendo jurisprudencia 
do mesmr.1 Egregio Tribuna1, a que se refere a resolução de 15 
de abrH de 1919, do Sr. Ministro da Fazenda, attendendo ao 

·.que solíciL-ou o i\ünisteo .da Justiça e Negocias Interiores. em 
u .Aviso n. 548, de 1~· do mesmo mez e anno, b<lm assim man
dará editar c os entregará livre de qualquer onus, á Secre
taria do Supremo Tribunal' Federal, os volumes 2° e 14o. 

Art. 120. As jornaleira.s da Imprensa Nacional conti
.nuarão a gozar de todos os .direitos e vantagens, ínclusive. as 
.pecunia.rias, de que gozavam até a datá desta lei, finando o 
gover"no autorizado a abrir para esse fim, bem como para 
.occorrer ao pagamento de quaesquer outros salarios ou veit.
.cimentos de todo o pessoal da Imprensa Nacional, os neces
sarios .:a· editos. · · . . ... 

:Art. 121. O P.-r E:::ecutivo expedi~'á. novo regulamento 
para a Imprensa Nacional · obs{!rvando · as disposições se
guintes: 

§ LQ A secção central é D.ividida em, duas secções sob a 
. -designação de i" e. 24

• • • 

• · A '1 • secção '; ~xpediente », eonstárá de: 
i ·primeiro. escriptm:ario; · 
3 sef)undos escripturarios; · 
3 · terceiros e~ripturarios. 
A 22 secção «contabilidade », constarii. de·: 
:1. primeiro escríptuearfo; 

·, .i se-eundos escripturarios; 
4 terceiros es-crípturarios. 

~ 2.• Ambas as secções serão dirigidas pelo chefe da. 
secção central. · . 

. ~ 3.• Todo o serviço de escripturaçúo, quer na theSOlJ.
l'aria e no almoxariJado, c1eur na seccão de .art~s,. será exe
cutado àe cqnforrnidade com as normas prescr1ptas e mo
delos fornecidos pela scc\:ão .centl'aL onde o alludido serviço 
é concentrado. de modo a haver uniformi.cJade e e..'i.actidáo no 
levantamento ·dos ba;lanços semestraes dá reccúta e d~spesa e . 
0 -definitivo do cxerc.icio -financei.ro. .. » 

§ 4.• Ficam extinctas ,as consígnacões de auxi-lio J)ara 
o alÚgucl de casa para o directi)r .gerat e porteir_o. 

§ 5.• Em hypothese .l~enhuma; ,·e sob~qualq:uer pretex~o,
que seja, empregados de ... uma clasiõe. ou categoria, J)eeceberao. 
:vencimentos .maiores . que outrDs da . mesma ~lasse .:Ou cate-
goria. . · .. . . 

. ~ tJ." O numero e yencimentos ilos·' empregados desta re-
{Jartição são o.s constantes das tabeltas annexas. . 

' • 
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§ 7.• Os vencimentos ora fixado~ come(.)arão a yjgorar 
em 1 de janeiro de 1921. · 

. ~ S.• As promoções sarão fei~as õoi.s terços por anti
gmdade o um terço por merecimento . . \ 

. _§ 9.• Aos. ob_reü·os ·e tarcfistas das officinas da Imprensa · 
l\ac.lOn~l e_pwr1.o Of{idal, será abonada a diaria correspon
dente _a med1a do ·mez anterior quando parados por falta de 
:materml, mantendo-se .o :<ctua! numero de obreiros o sup
-p1entes c mais os"~ que forem necessarios-; gosando est.es das 
vantagens que trata o decreto n . 4. 061. de 1.6 de janeiro 
de 192~. · 

§ 10 . ·Será il'limitada a ca;pacidade de t.rabal'ho dos 
obreiros e tarefístas. : 
. § 11. Poderão se radmittidos nos differentes servioos do 
Diar-io OfficiaL tantos supplentes, quantos forem necessa.rios 
aos serviços. . 

§ 12. O Governo -determinará as aLtribuições e horas de 
serviço, no novo regulamento . 

§ 13. Haverá um augmento de .dois mil réis por tarefa 
no trabalho do Diario Of{icial, podendo ·o Governo tomar .por 
base o actual nu.rnero de linhas. 

§ ~. -L O Governo reverá as actuaes tarifas melhorando-as, 
-especialmente as que se refel'em aos obreirqs, .proporcio
nando-l:hes melhores .salarios. 

~ 1~. Fiua limitado em 20 o numer() effectivo .dos au
xiliares de escripta, conservando-se o a-ctual numero . até que 
baixe , aquelle limite . As · ya-g·as serão preenchidas -quande 
attingirem aquella determinação pelos empregados do est:vbc- · 
lecimento, tendo em vista as aptidões e competencia, collo
cando-se por ordem de antiguidade. 

~ 16. Nas officinas ou :-eccões em que o quadro annexo 
não de~ermina um logal' pa:;-a ajudantes, auxiliares ou sub
·stitutos, o Governo designará immediatamenLe quaes os em
pregados que devem substituir em seus impedimentos os 
mestres ou chefes, eontinuando a . designar todas as vezes que 
isso"' occorra.. 

_ ~-i 7. -Será pa:go aos suLstilutos de que trata. esse artigo 
uma· gratificMão igual á. diff.Jren0a que haja. Q.os vencimentos 

,de ambos. estendendo-se a:: vantagens deste paragrapho a 
todos os demais empregado:: da tabella resp~ctiva. 

§ 18. Aos aprendizes que "fizerem parte do quadro do 
p essoal amovivdl, .. é assegurado o direito de passagem para 
a tabella. B . . 

· § 19. 1Fica extincta a aprendiza·gem sem vcnc.tmentos. 
§ 20. Na organizaç.ão .dos quadros serão aproveltados os · 

scrventuarios actuaes. . 
§ 21. Aos c-orreios ser_á ?-ssegurado. o d!relto de que trata 

· .o . art. 202, (]a lei n. 3. 4.,~, de 6 de J!l·J?~lro de 19!8_. • 
· § 122. Fica ~reada a "4 classe na off1cma de funrl1ca!> de 
J}rpos para cujo p r eenchimep,to · ·O Gover_nQ. . 'Proy~d~nc!ará, 
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r.csalvados os direitos c vantagens de qu.e. gozam .os servcn
tuar ios da res~)ec;ti v a 1ffic.ina. 

'rAD.I::LLAS DO l'i'Ul!EB.O E VE.,CBtENTOS DOS E~trREG!.DOS l)A t>IRtCÇÃO CEN
TRAL E PESSOAL Pl;li.KANENTE l>A SECÇ~O DE Al\T.I':S D.l. lMI>REliS.\ l"A
OIONJ,.L B. <cDIAR.IO OFFICü\.Lll 

J'abella A 

Administração 

i director gera.!. .. . . : · •.•••••••• 

.Sec~o Central 

i cl1efe de SecÇão Central ••••.•• 
2 primeiros escriptu.rarios ....•.• 
7 segundos escriptura:rios ••....•• 
7 terceiros escriputranos .•.•. •• 
i thesourelro •••. : ........ : .... .. 
i fieL •..•.••• , ... . ... .. . ... : .. .. 
i almoxa.rife~ ........... · •••• ; ••• 
i porteiro .•• · ••• ~ ...•••••••.• :· • .• 

Diario Offi.cial 

. :l: redactor •••••••• ~ •••••••• • . · •.• 
1l auxiliar ••••••.•.••..••.•••••• 

Tctllellrt B 
i chefe da Secçã.o. de Artes ••..• , 
2 'ajudantes do chefe .....•. · .•.•• 
i a uxiliar do inspector technioo.. . 
2 auxiliares do.inspector technioo, · 

sendo um para. o ajudante na 
Imprensa •••.••.••• ••.•••••• 

2' encarregado.> de model9s ••• ••• 
i agente do aJmoxar,fado .•••••. 

20 auxiliares de es-cripta .•••••••• 

· Revisão· 

i chefe ...................... . .. .. 
~ n.judnnte ••• · ................. . 
!l revisores .•••.••••••••..••.•. • 

• O conferentes .• ; ...... ~ .•...•••• · 

Gravura 
i mestre .................... -•..• 
2 ofliciaes · cspeciaes ••••.•.••••• 

Yens11.l Tot~l <l-nna&l 

1.:5005000 i8:000SOOO 

1:0005000 :l.2.. ooosooo. 
8005000 :1.9:200$000 
500$000 50:<005000 
4505000 37:8005000 
soosooo . 9:600$000 
500SOOO 6:0005000 
liOOSOOO 9:600SOOO 
500$000 6:0005000 

\.. ·, 
f:000$000 12:000$.600 

6005000 7:2005000 

:l.:000$000 1.2:000$00() 
soosooo 1.9:200SOOO 
ll50S000 5:4005000 

4~0SOOO Hr:806$ÓOO 
~505000 . 1. o: soosooo 
500SOOO 6:000$000. 
i50$000 . :IOS:OOO:)OOO 

550SllOO 6:6005000 
5005000 . 6:000SOt0 
40(}$000 43:200SOOO · 
35050(}0 37:800~000 

li50SOOO G:ôOOSOOO 
oi50SOOO iO:BOOSOOC 
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2 officiaes do :1 a. classe .• . .. •...• 
2 officiaes de 2"' crasse ••....•.... 
2 officiacs de 3" clas:;e .••.•...... 
2 ofúciaes de 4" classe . ..• ... ..•• 

Lithographia. . 
i mestre .••...••• .• •.. . •••••.•. 
1. contra-mestre .• : . ..•....•.... 
2 officiaes de i• classe .. .... ... . 
5 officiaes de 2" classe . . ... .... . 
5 offtciaes de :3" classe . ..• •..... 
ti officiaes de 4."' classe' . .. . .. : . . . 
3 limpadores de pedra. ....•..... 
i contador de edição .......... . 
1 cortadO!' de papel. ....... ... . 

Composição 
·1 mestre .......... . ·: ... . •.....• 
i contra-II}.ful'tre •••.••.•• •..••.• 
7 chefos de turma ...... .. ..... . 
7 ajudantes •....••.••••••. •. ..• 

· · 5 pa.ginadores .•.•••.••.•..••. '~ .• 
:!.9 officia.es de i" classe ......... . 
23 ofticia.es de 2." classe ••••••• ••. 
15 officiaes de 3~ classe .•• • . ••.. • 
:l.O officiaes de q,a classe . ......... • 
2 tirdores de provas •••••••.•••.• 
:1 a.jndante~ · .......... . ....... . . 
i mecanico .. · .... ... .. . , : .•.. · .. . 
2 ajudantes mecanieos •• •••.•••• 
1 a.rchivista zelador de matrizes .. 
i preparador de metal. .•••.•• . . 

~ 

ln1prcssão typograpbica 
:1 mestra. ; •..••.• ••••..•• . .•.. . 
t contrá-mes}Te •.••• •. • ...... · . . . 
4: chefes de turmas ............. . 

. 4 ~judantes ................... ~ 
· !2 officia.es de 'i;> classe .......... . 
~O officiaes de 2" classe •••. • • . . .. 
ia officiaes de 3" classe. ~ •.••.•.• 
i2 olficiaes de 4• classe •• •.••• ~ •• , 
i engradado r de i .. classe •.••••. 
-1 cngradador de 2" classe •••••.• 
i engradado!'· de 3" classe •. •.••• 

, 2. cortadores de papel ••••• •.•••• 
i molllador de papel ••. • .• •• •••. 
6 contadores de edições • ••••.... 
i lavador de formas; .......... . 

c. ,..... Vol. ~VI. 
· -" 

350SOOO 
3008000 
2505700 
200SOOO. 

!)!iOSOOO 
500SOOO 
3505000 
3005000 
250~000 
2005000 
2r:iOSOOO 
2505000 
250SOOO 

550;)000 
500SOOO 
450~000 
400;5000 
400SOOO 
350$000 
300$000 
2liOSOOO 
200S000 
300$000 
200')000 
3~0$000 
200:)000 
3005000 
2iOSOOO 

31>0$000 
500$000 
4~05000 
400$000 
350SOOO 
300$000 
~MSOOO 
2llOSOOG 
3508000 
3t}õSOOO 
:asosooa 
300500() 
300S000 
2505000 
250:)000 

8:~00$000 
7:200$000 
6:0008000 
4:800$000 

6:600SOOO 
6:000SOOO 
8:1005000 · 

iS:OOOSOOO 
1;; : o'oos ooo 
12:0005000 
9:000$000 
3:000$000 
3:000$000 

6:600$000 
o:ooosoou 

37:800SOOt} I 

S3:60oSOOO 
::!~ :OOQSOO() 
79:800$000 
82:800;)000 
45:0001)000 
24:000$000 
7:2oosooo 
2:WOSOOO 
i-:200))~()() 
4:8003000 
8:600$000 
:2:520~()00 

6:6005000 
6:ooosooo · 

21: üOOS000 
:1.0;200SOOO 
50:.4-00SOOO 
12: oousooo· 
-l-5; ooosooo 
28 :soosooo ' 
4:2005009 
3:600$000 
3:ooosooo 
7:200${)00 
3; 6005000'. 

iS:O:lOSOOO 
3;0{)0$000 

57 
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·- ·.: 
i lavador aja.la;nte •••••••• · •••• • 20150)() . 2:i'l()S03'l; 
i fundidor de ralos ... .. . . . ... ~ •• .)1})51)) 3 : ;,) ():)~ ) )() 
i ajudante ••..•• ••. •. •.•.... •. • 2.)~31) )) 2: -í-'):.$(}11' 

Serviço!. accessorios 
. .. 

55IJ'SOOJ i «• estre •• . ...... .... ...... . ~ • •• 6:6oasoon 
i contra-nJeotre • •• ••• •••••• •••• 500503:) 6:000SOOO 
3 cbefes de tuCllla.s •••• •• ••• •••• 45\l$1}00 i6:200SOllO 
3 ajudantes .... . . ... ....... . .. , . .• . .§,007030 14:iOOS ilOil 
3 o!licíaes de serviços especiaes . • 'Í:oasooo i4:400SOO:l 

i 7 om.éíaes de i • cla.sse •• ••••••• •• 3àQ$<:W3 1 Hft.OOSl)~í) 
i !i ollicíaes de :2• classe •••••• • •• •• aoa~OO;) 5i::OO;)jji}O:) 
i 2 olliciaes de a• cl~~- ......... 250SO()O 36:000$000 
! O otftciaes de 4'- classe ... . . . ... .. •·""'· 200SOOO 24: 'OOOSO:lO 

f cor tador do envelopoes •••••• •• 35(}$000 4:2~0800() 
3 numeradores • . .... . : .•••. , . • • . 350$i)00 i2:ô0()SOOO 
~ dolll'ado.r especial ... • ....... .. :100$01)0 4:&aosoGo 
3 douradores ... . . . . •.••..•••. .• • ., . 350$0.00 12:60~5000 
i doiírador ajudante • ••••••••••• 250SOOO 3:000SOOO 
i encarregado do deposito da fo--

lhas .•.. .••.• ••. ••••..• ••.. •. 400SOOO oi.:800$000 
i contador •• •.• . • .•• -••••• ••• ••. 35(1$000 4:2005000 
2 contadores &jadaates •••••••••• _ 250SOOO G:OOOSOOG ' 

Pauta.çlo 
-i mestre. • . .. . .... . . . · .••••• •• •• . 550SOOO . 6:601>SOOO 
i · contra~mestre •• •• •• .•• . . . • •.• . 500SOOO 6:0008000 
5 officia.es de i" clà.sse .. . ... . .. ... 3500000 .. 2i; 000800() 
i officia.es de 2-- classe . . .... .. .... 3oosooo i4:400SOOO 
3 officiaes da 3"' classe . . . ......... . 250SOOO '.hOOOSOOO . 
3 oflicia.e5 de -i4 classe • . •..••••• .• 200$000 7:.200SOOO 

Expeáiçã.o . 
i Chefe • •• .•• •• # •••• • • •• ., • • .,- .. ... .. 550~000 6:600$000 
·.(. expadidores .. . ... . .. ... . .. . . . . 300SOOO ~4:400SOOO 
i expedidores ajudantes ••.•••• . • ~ 250SOOO .. j2:0oosooo 

Fundição . • .·~ ~,: 

i mestr'e . .... . . ... .. . . •. •• ••• •• ~ ~ . 550SOOO Q ~ 60()))000,, 
i contra·mestre • . • ••• •••. . ...• . . 500SOOO 6;000SOI}O 

. . , 3 officia.es de t a classe. : .. . .. ... . 350SOOO f.2:600SOGO 
3 oflicia.es d~ 2"' cla;sse ... ... ... . ; 300,')000 ~ . :1o:soosooo 
9 ofticiaes de 3• classe .. .... · ••••• 250SOOO 27:000SOOO ' 

3 cllum.beiros •••••••••••••••• ~ • • . 25()SM$ 9:000S000 

Stereotypia. 

! zn~ •• ~ • •• ••• . • ~· ·· ··· · · · · ·~ 5508000 ô:ôOOSOOO 
t con~·~e .. •.. . . . .•... ••.. soosooo 6:000S009 . 
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2 afficiaes de i • claSS$ ..•••..•... 350800() 8:4-00$000 
·i officia.l de 2• classe ... ....... .. 300SOOO 3:600SOOO 
i official de 3"' classe .... ........ 250SOOO 3:000SOOO 
1. ofõ~ial de .t" classe . ......... H 2Q()SCJOO 2:40JSOO(f 

) Mecanica 
i. mestre .. ... .. • .• ........ .... .. 550SOOO 6:6008000 
-3 ofticiaes de i" cla.sse •.. •• .. . . .. 3!:i08000 12:6008000 
2 officlaes de 2~ classe . ...... ... . 300$000 7:2008000 
2 ofdciaes de 3 .. classo ... . .. .. .. : 2508000 I 6:000S0QQ 
2 omelaes de ·4· classe ... .. .... ... 2008000 4:8oosooo 
i ferreiro •..•.•..• : .•... .• . •.... 3508000 4.:200$001) 

· 1. ma.lb.ador ..••• •• •. ~ ........ . .... 2508000 3:000$000 

Carpintaria -
i official"de i" (encarregado) . ..•. 3:iusooo i:2\JOSOOO 

· i carpinteiro çle i • classe ...... .. 250$01)1) 3:íiOOSOOI) 
:l carpinteiro de 2"' classe .. . .. ... 200$000 2:1-00SOOO 

. i cutileiro .... . . . ... ~ •. • , ........ 3005000 3:600$01)0 
3 pedreiros.· .•.. . ••.••••.•• . ••• •. 250$000 9:0008000 

Electricida.de e motores 
i mestre . ... . . . .. ......... . . ... ·• 550SUOO 6:d00$000 
i contra-mestre . •. ....•.. . .. •. . . • 5oogooo 6:000SOOO 
i officia.l de i~ classe .• •..••••..• 350SOOO .f!:200$000 

r i officia.l de 2" classe ••••• • ~ ••••• .3001;000 3:6008000· 
f official de 3" classe ...••••• •• •.• 2508000 3:000$000 
i official de i~ classe ............ 200$000 2:40()1)000 
3 conservadores de motores • ••. •• 3008000 {0:800$000 

S&rviÇQs internos e externos 
9 correios ............... ~ . ••.. .. 350SOOO 37:800SOOO 
:f. mand.ador ••••• . ••• •• . • ' •• .. . ••. .50${)0() 5;400SOOO 

Diario 0/ftcial 
Revisão 

1 cbef~ . .. ..........•..... . . ... , 550$000 G: GOilSOOO;_ 
i ajudante . •. . ••. •••.•••.••.•.• 500$000 6:000SOOO 

:lO revisol"es. · • . ••• ••.•..• .".-•.. •.• 4<008000 :18:0008000 
iO conferentes . • ••• .••.••.•....•• 3508000 ~5 : 000$000 . . 

1. encarregado do ma.ppa .. ...•. • 400SOOO i:S00$000 
i ajudante •• •• •••• . . •. .• . • ••••• ~50$000 !-:iOOSOOO 
3 contadores de. linha : ••••.. . .•. 300SOOO i0:800JOQO 

Composição 
1 mesUe . ... . ...... . . • :.. • .. , ... .. ...... , 550SOOO 6:60()5000 

'" 2 coó~-mestr1s ... .... ; ..... . . .. 500$000 i2:000jQOQ 
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Servi~o diurno 
:1 archivista de originacs .•..... · ... 
:t ajudante .•••.• . • ... •...•..•. :. 
i chefe de turma. (guarda typos) . . 
i ajudu.nte · ...... • .••. , ........ . 
7 offtcíaes ••...... . .•.•......... . 

Serviço uocturuo 
2 paginadores .•......•..•.• , .... . 
6 Plantonistas . ..... .......... .. 
2 tira.dorcs da prova .......... .. 
2 distrib~idores de pro:-! as (vigia~) 

30 composttores de catxa. (effeí:tl
vos, tarefa.. de i25 linhas) ... 

Linotypia 
12 linotypistas (elfectivos, tarefa de 

.38t linhas) .. .. . ........ . 
• ;J, em~dadores •• . .••..•...•.•.. 
1 chefe mecanico ...... ....... .. 
2 mecanicos de f a cla.ss~ •...•• ... 
:2 me~,;a.nicos de 2 .. classe •....... . 
:2 tnecanicos de 3" classe ........ . 

Impressão 
i lllCStl'C, •••••••.••• • •••••••.•• 

. i contra.-mesti'c •.• ..• .• . •... . . .• 
2 l)llicia.es de i" classe .... . ... . . . 
6 offieiaes ele 2"' classe .••••.••••• 
2 ougt·a.dadores de formas ....•.. 
2 zoladore; de machinas ••.•••• • 

Stereot,;•pia. 
i chefe .... . .. . . . . .. · .. ... . . ; ... . 
::1. <\l udante ..... ;--. ....... ... . .. . 
8 o.fficiaes de i"' classe .......... . 
lj, officia.es de 2" classe ......•..•• 
3 chuinbeiros ..... ... .......... . 

Electricida.dc · 
3 officiaes de 1 & classe, sendo um 

(encarregado) ... . .... , ...• 
4 offieiaes de 2"' classe ••.••.•.••• 

Expediçãó 
1 chére .................. ..... · •. 

, 2 a-judantes ... .. . ... ;~~ •.• • ..••.• 

450SOOO 
-~oosooo 
~50SOOO 
.}00$000 
3Ó08000 

~50SOOO 
4<00SOOO 
3008000 
300SOOO 

. ' 350$000 

:nosooo 
~100$000 
4505000 
3508000 
3008000 
250$000 

5508000 
5008000 
350500.0 
3\)0~001) 
2:.iOSOOO 
:250$000 •. 

550SOOO 
450SOOO 
350SOOU 
300SOOO 
250SOOO 

350SOOtt 
30DSOOO 

5505000 
500$000 

!.i : 400SOOO 
4:800SOOO 
5:-WOSOOO 

. ~:soosooo 
25:2008000 

10:4ÓOSOOO 
28:800SOOO 

7:200SOOO 
7: 200SOOO -· 

i26: ooosooo 

ii0:400SOOO 
1 t : 4.-oosooo 

5:400$000' 
8!400SOOO 
7:200SOOO 
1J: 0005Õoo:--. 

6:600SOOO • 
6:ooosoou · 
8:4005000 

2:1:6005000 
- 6:0005000 

6: 000$000 

6:6005000 
5: 400S<lOo 

33:600SOOC. 
-!4-:400$00() 
9:000$001) 

.:l2:6úOSOOO 
:!.4 :400SOOO 

6:6005000 
f2:000$00(f 
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ÍOTISS.~O EM 31 DF. DEZ.E:M:BTlO DB 1 !)20- 90 i 

· i3 expedidores de P cia.sse ....... . 
i 5 expedidores de 2"' classe . . • .•. . 
::Hi distribuidores ..•...... ... ..... 

! 

Portaria. 
2 auxiliares •....... . .. .....•. . • 
2 correios .. · • ...• . ........•• .. _ . 

QT1A.J)R.O DO l'EsSOAL 

Setima turma de {com1JO· 
mção) . 

4 officiaes de !"'classe ......••.•. 
O offi.ciaes de 2" classe ••..•••.•. . 
o officiaes de 33 classe . ... . •.• · •.. 
5 ollicíaes de 4" classe •• . • •••.... 

. 7 aprendizes de i" classe~ .•. . . .. 
O aprendizes 4e 2& classe . . . : .... 

. r; aprendizes de 3 .. classe . .. ....• 

.y Primeira turma. de bro-
chura 

~ officia.es de f"' classe .......... . 
~·(} ofti.cia.es de 2" classe ...•• .• . • .• 
f7 offici.a.es de :~"'classe . . ....• . . . . 
() aprendizes da i" classe ....... . 
4- aprendizes de 23 classe . ... .. . . 
1: aprendV.es_ de 3"' cl:l-cse . . .. .. . . 

Gravura. 
2 :~.prendizes'de f .. classe ... ... . . 
2 aprendizes de 2" classe ... : . .. . 
3 aprendizes de 3 classe ......••• 

Lithogra.phia 

3 aprendiZes de!"' classe . • . ...... 
.2 a.prendizes 'de 25 cb.sse ... ;, ... 
2 aprenàizQS de 3" cla.sse , . .. • . •. 

Composição 
10 aprendi2es de :1 .. classe . .. .. . • . 
G aprendizes de 2 .. classe ... . ... . 

. !i aprendizes de 3a classe . . ..• . . . 

300SOOO 
2005000 
iiiOSOOO 

400$000 
350$000 

... . ; ...... 

.. , .. .. ~ .. · 

46:800SOOO 
3ô:OOOSOOO 
~8:800$000 

9:600SOOO 
. 8:-i00$000 

12:000$000 
z6:400SOOO 
21:600800() 
~7:0005000 
8:4008000 
8:4005000 
1:800$000 

..... . 

· i2:000SOOO 
2ú: 400SOOO 
:$() : 720$000 
7:3008000 -
3 : :~6úSOOO 
i :'1'40~000 

3:240SOOO 
2: i 60.$000 

720$000 

4:860SOOO 
2:Hi0$000 

720$000 

i6:200SOOO . 
5.:400SOOO 
1:800SOOO 
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:: .:. 

.. ·: · · 

· .. .,; 

902 

IIn~o 

i O apreadizes de !• classe •••••••• 
:US aprendizes de 2"' classe ••.••••• 

8 aprendizes_,de 2"' classe •••• .-••• 

Servíoos accessorlos 
:!O aprendizes de :1'" dasse •••••••• 
i O aprendizes de 2- Cla!Se ••••.••• 
i. O aprendizes de s~ classe •••••••• 

Pautaçã.o 
ti aprendizes de t • classe •.•• , • • • . 
a aprendizes de 2• classe ....... . 
5 aprendizes de s· classe •••••••• 

Fu~o 

2. aprendizes de i'"cla.sse.: ...• . .. 
5 aprendizes de 2" classe .•....... 
5 aprendizes de 3,., claase.. ~ .••••. 

Sterotypta. 
2 ~prendizcl de· i•ciasse ••.•...•• 
2 aprendizes de 2"-ela'Sse •••••.••• 
i apJ'endizes. de a& classe ••••.••.• 

~mca ~ 

3 -aprendizes de i'" classe ........ . 
3 aprendizes d~ 2• classe .•...••.• 
3 aprendizes de 3'"clásse •• ~ •..... 

Carpintaria. 

:1 aprendiz de i•classe ••......... 
:f. aprendiz de 2 .. claao;e •..••...•.. 
i aprendiz de 3• el~sse ••......... 

Eleetricid a.de .. 
t aprendiz de i • classe •....••.... 
:1. aprendiz de 2-classe ••.••.••••• 
i aprendiz de aa.classe .......... . 

Serventes 
5 serventes de i .. classe •••...•.. 

24: serventes de 2 .. classe .• ~ ...... 
8 serventes para. o Diario offieial. 

" ....... ,. .. ... .. ...... 

.......... 

··-·- .. ··:-. .... __ 
................ 

................. 
l 

····~···,··· 

,I\bterial .. :. . ............................................ .. 
· Se:rviço extlraordin:Ldo, pot' obra e tarefista.s, etc •••• 

H: 200$(10{) 
!6;000$000 
2:880$000 

i ô: 20&SOOO 
i0:800SOOO 
3:6008000 

·s:tooscoo 
5:.iOOSOOO 
i:SO<l~OOO 

s:msooo 
5:400SOOO 
!:800~01) 

3:2W5()00 
2:i6GS000 

360$000 

~:860$000 
3~2WSOM 
!:0808000 

!:621}1J0()0 
l : !l8ll8GOO 

36!>$000 

~:620.$000 
i:080SOOO 

360SOOO 

H.: 40{}$000 . 
60:4:80$00() 
20::!605000 

:l..5t2:2i-OSOOO • 
i7l:6~BOOO 
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, SESSÃO EM: 31 DE DEZEMBRO DE i920 

Art: i22. Ficam a.ppl"'vados os credites na soronía. de réis 
2.090:955$536, ouro, e 65.375:95CIS7õL papel constantes da ta.bella A. 

Art. !23. Revogam-se as disposiçoes em contrario. 
Sala das Commiss15es, 3i de dezembro, de f92lJ. -:.Carlos de 

Ca.mpos1 Presidente. - Cal' los Maximiliano. -Alberto .1.1farunhão. -
Cel3o Bayma.- Osca'l' Soares.- Pacheco Mendes.- Cincinato Braga. 
- Octavia Rocha. . 

TABELLA A 

Lu1Sns.5S9,da 9 deeatembrode.1850,·art. 4°, § 6°; e2.3-4.S, 
d& 25 de agosto de 18"78, a.rt.20 

Credito.; abertos de 1. de janei:t.: tle 19i9 a 12 de abril de :1.920, 
por conta. do exercício de HH 9 : 

31Il'USTElliO DA lt!STiç.\ E NEGOCIOS ll'I'
TERIORES 

D~creto n. 13-.254, dt1 12 de f""e
reiro de 1919 

Abre o credito especial de 4:2.00&, 
ouro, para pagamento do pre
mio de viagem ao engeJL1eiro 
civil Flavio Torres Ribeiro de 

.. , Castro.~ •.••• ................. , .. 

Decreto n. /3.890, à8 5 à8 janeiro 
dtJ 1919 . 

Abre o credito esp~ .ial de 
113:937$580, para. ; !lxiJiar a 

--àG»l}e:nt eom a manutenção de 
·- i 67 escolas creadas' no Estado 

, do Rio Grande do Sol •••••••• 

Decreto·n.-13 • .436, de .22 de janeirv 
~ 1919 

Abre o credito de 4:200S, ourc, 
para occon-er ao ~"'3.mento 
do premio de viagem conce.-. 
dido · ao l).a.eha.rel Alexandre 
José Barbósa. Lima •••.••••••• 

Decreto n. 13.460, ·de 5 de feve-
. · reirtJ de 1919 ( 

Abre o credito especial · de 
i 7 5 : 900S i 60, para auxiliar de
spezas etieetu&das, em ~9:l.8, 
c:om a manutenção de escolas 

Pa.pel 

4:2008001) 

i13 :'J37$580 

4-:2003000 
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904. 

ereadas em. zonas de nncleos 
coloniaes · no Estado de Santa 
Catb.arina. •................ - "' ..... 

Deereto n. 13.-461, de 5 de fevc
·,.eiro de 19-19 

Abre o credito especial .de 4:200S, 
ouro, para pagamento do pre~ 
mio de viagem concedido· ao 
bacharel Pedro Sá, alumno 

1 laureado, da turma. de i 9H·, 
àa. Faculdade de Direito do 
Recife ••••••• ~~-~~··········· 

Decreto ·n. 13.494, de 5 d.c março 
.- de-1919 . 

Abre o credito de 82:SOOS, supple
mentar á \·érba n. 1.3, do ar

-· tigo 2~ da lei de orçamento do 
exeroicio de :19:19 •••••••••• ~. 

Decreto n. 13.573, de 30 de abril 
• .àe-1919 ·· 

Abre o credito especial de !0:000$, 
· para. attender ás despezas com 

o pessoal e material empre
gado no servi~o de expediçã.~ -
de cal'teiras elejtotaes ·.neste . 
anno no Districto Federal •.• ~ .. : 

"Decreto n. 13.593, de 7 de maio 
· · de 19-19/ 

/ 

Abre o credito extràordinario -de 
205:645$997, para pagamento 
dedespezas realizada.sem·i9f8, 
em consequencla da epid~ia. 
da grippe qua reinou- ultima
mente nesta Capital, nos Es-
tados e no Territorio do Acre. 

Decreto n.-13.645, ele 13 d~ junh.o 
- de 1919 

Abre o credito extra.ordinario de 
5.000:000S, para auxiliar as · 
populaçOes flagelladá.s de di
versas zonas do paiz, para 
assegura.l' a defesa sa.nitaria 

·Onro Fapel 

4:2008000 

8~:800;5000 

2013:6-ili$997 
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SESSÃO E~1 3! DE DEZE~fa~O DE 1920 905 

dos portes e proceder á pro
j:Jbylaxia de molestias que rei
nam em varios pontos da Re-
poblica •••••••••.. ............ 

·,Decrete ·n. 13.656, de 25 de junho 
. de -1919 

Abre o Cl'edito dl'! 49&:52.0$006, 
sopplementar á verbéi. n. 34-, 
do a.rt. 2° da. lei de orçamento 
do exerc.ieio de i919 ••••.•••• 

, Decreto n...iS.8!l1, de fl!l de outubro 
de 1919 

Abra o credito de 4:200$, ouro, 
para pagamento do premio de 
viagem conferido ao alumno 
laureado, da turma de i9i5, 
da. Faculdade de Medicina. do 
Rio de Jan~ii'o, Dr. Jotí.o de 
Souza. Mendes Junior ••.•.••.• ; 

Decr«o n. 1S.9.U, de 81 de daem
• bro de 1919 

Al.lre o credito extraordioario de 
t • 240: 7ô31S62i, _para auxiliar 
a.s. populações oagella.das de 
diversas zonas do paiz, pat'a. 
assegurar a defesa sa.nita.ria 
dos portos e para proceder á 

. prophylaxia do mo1estia.s que 
- r~nam em varios pontos do 

pata •••••.•••.•••.•••••..•..• 

DefYI'eto .n. -13.945, de 81 rk dewn
bro de 1919 

Abre, por conta do e~rcicio de 
t 9i 9, o credito de 797:5i,8J386, 
supplementar ás verbas 5•, 6•, 
7& e sa do art. 2° da lei orça
mentaria vigente, para despe:
~com a prorogaçao da aetoal 
~o do Oongresso Nacional 
até 3i de daaembro de i9i9 •• 

ouro Papel 

5. 000: 000~000 

I 

4-90:520$000 

4:200$000 

!.2!0:763162! 

............... .797~à481386 

t6:soosooo. s.tt8:il5S750 _, ___ _ 
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,.· 
/ 

90:1 <.4NNAES D.~ CAl\Útt~ 

Ml!flS1'DIO DlS JU!L~ÇÕES 
·- EXTEIUOlll:S 

Decreto n.-13.138, de 27 de outubro 
de 1919 

Abre o credito supplementar de · , 
·4:2:500$, pa.pel, á Yerba {• -
Secretaria de Estado-do ar-

. tigo 24 da lei n. 3.ô7'Í, de 7 

O tiro 

de janeiro de i9i9 •••••••• •• • .. " .. ~ .... •.• .. 
Decreto n.14.011,. (k~1 ele janeiro 

de -19!2{) . 

Abre o credito êspecial de r& 
i 73:i55$536, ouro, para paga
mento d~ despezas relativas á 
cootribmçã.o do Brasil para. a. 
Liga. das Nações.l •.•• ·~· .... ... . 

lmriS'l'EJuo DA M.\.lllNDA 

i 73:i55S53ô 

173:!5~$536 

Decreto n. -13.614, de 21 de maio de -1919 

Abre o credito especial de 100:000$, destinado á 
realização de operações relativas aos terrenos de 
proprleda.de nacional e sob a jnlisdicção· ·do 
mesmo mioisterio, em va.rios Estados~ •••••••• · ~ 

DtC1'eto n. -18.819, de 16 ele out1,bro de 1919 
Abre o credito de 2.i68:47i$353, papel, para. paga

mento de despezas de caracter extraordinario 
rea-Jiza.da.s no período de 3:1 de julho de i 9i 7 a 
i8 dejnnho de :l9i9 ••••• ~···········~···.··· •• 

DeC1'eto n . 1d.951), de 3} de de:;emln-o de 1919 
Ahre o credito de M>3:597S500, para ocoorrer :~. di-· 

versas despeZa.s a cargo dá Marinha. •• •••.••••• 

Decreto n. 18.965 _A, de 7 d~ janeiro dt 1919 

Abre o credito -especial de :l9. 690S, para. execuçlLo 
do disposto no art.· i O da lei n. 3.514, de 7 de 
janeiro de i9i9 ••••••••••••••• ,. ••••••••••.••• ... 

P~pel 

-i-2:!iOOSOOO 

42:50ÓSOOO 

Papel 

-
{00:000$000 

~; 
,;.;:.i 

- !9:6905000 

2.69! :7MS85:i . 
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.. 

S~SÃo· EM 3f DE DEZEMBno D'F: 1920 .. :)07 . 

lllDIIJIDCO DA GUEUA. 

Decreto .. n. -13.45!, de !9 de ]a-
. neiro ck 19~9 

Abre creditos especlae8· para. a 
e.xeeução dos seniços Ue C'!M 
trata a altnea c do art. 5• da 
lei n. 3.67l, de i de janeiro 

Ouro Papel . 

' do itl9 ••••••• ~············· 

&ctlto n. 13.5191.~ !6 IÜ tMrÇO 
tk 1:n~ . . 

Abre o Ct'Mlto de 69:0961771, ·snp
plementar á verba · t ._Admi

. ~orçameatop&ra. 
o esoreieio de i ott •••••••••• 

Dncdo n. 18~. cü !l iU ~ 
. d4 1919 . 

8Q:OOO~OOO 5 .000:000~000 

····· ~~~ ··Ai·~~ · · 

· Abre o credito de 39: 88-lf&ii, sup
plementar á. verba a• - do 
art. 35 da lei n. 3.67~ de 7 
d8 janeiro ultimo............ • .. -•. •.• , ..... .. .-

' . . 

o.crao •· 1~;.666. • ~ lk .futtM 
. ·:, -cu.1919 

Abre-o credito de ü:t!OS, sup~ 
lJlBTltar á. Yerba. .,.-Seniço de 
S&udG-do orç:.mento para o 
el:orcidtl &ct:;.d ........ 4 ..... . ... 

f 

DN:'fto 1t. 1S. 69~; dtt 16 ~ jfJJlt.o 
~ 19t9 

A~ o ~ ~•pecial de 
~3!1 :Uf~; ~'"a pa~to 
de de!pe7;ls· qo.uccrnen'tl.lf!. ã 
Terba t• do art. 36 da ll:li nu
·moro 3.~7•. de 7 d!) j~uelro 
de !'9-lt ...................... . 

~.,.eco n. 1$~695~ <14 16 de jui,J,o 
- dt' -1919 

.... . .. ... .......... 

Abre 6 c:rot&o especial de i iS:UO$, 
pu>A attendor ao papaenr.o · 
a.c dBilpelaa oom o pagameat.O . 

.. 
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/ 

de diarlail, em.t9i9~ aos op~ 
rarios das offielna; «e alfa.la.tas 
e eorri.eiros da lntendencia dn.-
Gnerra·-···················· 

HllfJS111UO DA l'IAÇ.iO R OBIL\8 . 
l'UIILICAS 

Dev"Teto "· 13.51/J, de 19 tk março . 
de 1919 

AbEe o credito de 70i:06iJ, des
. tinado á reparação do leito e 

obras: d'arte de toda. a Estrada 
de FeiTo Rio d'Ouro •••••••••• 

D~to n. ~~.53fJ. dt .2 de abril 
"de 1919 

Abre. o credito extraordinari.o de 
!:200:000$1 para attender á 
despeza com a restauração 
urgente do ma.ta.fial fixo e· ro
dante~ da Estrada de Ferro 
Oeste de Mi~ •••. • ••••• " •••• 

Decreto a. lS.518l. de 7 de maio 
. dd 4919 .. -

. •; .. 
Abre o credito extraordi.Da.rio de 

3.000:0005, para o inicio de 
obras destinaâas a minorat' os 
soft"rimentos dos sertanejos do 
Nordeste, actuaJmente assola-

Ou~ - Pa_pel 

80!000SOOO 5.6~i:&õ3S26! 

Ol!ro Papel 

iOi:oM$000 

• ll ........ t.••·~. 

' .. 
f.200:000SOOO . 

do_ pelo tlagello da secea. • • • • • • ••••• .-. . • • • • • 3. 000: ooosooo 

Decreto -11. 1S.519, ae 1 de maio 
. dl 19-19-

Abre o credito extraordinario 'de 
50:000$ desUnados aos traba
lhós de experiencia do appare
lbo .. orelhas Rotativas. Prado 
Filbon ..................... . ~0:0005000 
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.··-,, 
sEss,\o ú.r 31 · DE DEZE~isr..o DB 1!>20 ... 

Decr~to n. 13. 580, de 7 de 1'/taio 
de 1919 

Abre o. credito cxl.ra.ordina.rio de 
50; ooosoo~ 'para attc ndet• ás 
despezas com a censura postal 
no corrente exel'cicio .• ..• ... 

Decreto n. 13.58·1, de 1 de maio 
de 19/9 

Abre o credito de 2.000:000S afim 
de ocoorrcr ás despezas com 
os serviços a cargo da !>"' di vi
são provisoria. d~ &trada. de 
Ferro Noroeste do Brasil ••.•• 

Decreto n. 13.6-lfJ. fk H M 'IMio 
de ·b·/9 

Abre o credito de 50:000S para 
execu~o das medida.scoustan-

. tes do decreto n. i3.5!ã, de 
22 de março de i 919, e· con
servação dos materiaes seques, 
trados ....... . ...... . ....... . 

Decreto. n. i3.618, de 2 de julAo .. 
. . de. /919 

Ouro 

. .. .... ....... . 

Abre o.creditÔ.de :1 :800:000S, ouro, 
para pagamento de uma pres
tação contractual á Compa
gnxe Fran~ise du Port de Rio 
Grande do Sul ......... . ... .. · 1..8Q0;000$000 

Decreto n . · 1$.689, de 9 de julho 
tU 1919 

Abre o credito de 800:0005, para 
construcção do predio d~i
nado ao telegrapbo àa cidade 
do BeiJo IIorisonte ••....• . • ·~ • 

/ . 
J)cereto n. 13. 1U.;t dç i4 d.e agosto 

· . de 1t~19 

Abre ·os creditos especiaas de 
2.800:000$ para dea~ ar

. gentes com a construeçll.o e 
· ~olongamento de linhas fet"-

Pal)el 

50:000SOOO 

2. 000:000SOOO 

)O:OO!)SOOO 

- ' 
800:000SOOO 

.·.= 

... - .~ 

:~ ... 

··~ 

· .. \ < 
. ., .. 
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9i0 ANNAES DA <::AMARA: 

reas nos Estados do Nordeste, 
a de i.200:000S p:tt'a. acquisi
çao de material lixo e rod~nte 
para as m~mas estradas ••••• 

Decreto n. 13.801, de 9 de outu
bro de 1919 

Abre o ct"edito extra.ordinarlo de 
400:0QO$, para attender ás 
dcspezas com os estudos da 

-Estrada de Forro Rio Negro 
a Caxia~ •••••••••••••••••••• 

. Decreto n. 13.8!9, de ~3 de outu• 
bro de 1919 

Abre o credito oxtràordinario de 
5.000:0005, para a continua
ção das obras destinadas a mi
norar os soffrimentos dos ser
tanejos do NordOIJte, actual
menf:e assolados pelo tlagello 
da~--······ .............. . 

Deereto n. -13.830, de !3 tk ou
tu&ro d~ 1919 

Abre o credito -de 22.000:000$, 
Pa-Pa attender a ~ezas da 
Estrada de Ferro Central . do 
Brasil ... ~ · •••• •••••••••••• • • • ~ .. 

D~eto n~ 18.851, lk 5 de M-o 
vembro de -1919 

Abre o cr8dito emaordinario de 
i.0.25:000S, }la.ra attender ás 
despeza.s da Estrada de Ferro 
Noroeste do Brasil ••••••• ~.-~ 

Decreto n. 13.--885, de !5 ck no
v.mabro tk 1919 

Abre o credito de 50:000S1 parll 
continnaçlo das obras ac sa
neamento da Baixada Fluml· 
uense •••. • .................... . . 

Ouro 
.- Pa.p&l 

... 000: ooosooo 

.. .... t ....... ,. .-. 400:0005000 

. .... ,. .... .' ... lS.OOO;OOOSOOO 

...... 
..................... , 2t. 000; ooosooo 

.• • •••••.t•e• ••• !.023:000$000 

. ............... . 50:0005000 
---~---

i.800:000SOOO i0•3l7:06i~ --.. ----
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SESSÃO EM 31 DE DEZ!i:'MBRO DE 1920 

MlroSmRlO nA. AGB.ICCL1UBA1 L'IDUS'lllU 
· E councro 

Dàcreto n. 13.500, de 1j t.U março àc -1919 

A brc o credito do 250~0005, destinado ao paga
. mcnto de subvenç1io devida á Companhia Auto
Viação Goyana, para construccã.o da estrada 
de roda.gemli~nrfo Roncador, ponto terminal 
de Estrada. de 'Ferl'o Goya.z, á. capital do Estado 
de Goyaz ........................... : . •.•••••• 

Decreto n. -13.528. de 27 de março de 1919 

Abre o credito extra.ordinario de 3QO;ooos; para 
atteüder·a. despeza.s do Commissariado da. Ali
menta~ã.o Publica nt> corrente a.nno ..•• · ..•.•.• . . 

Abre o credita de 45 :OOOS, para pagamento do 
premias a Felisberto Coelho, como plant;tdor de 
trigo no Estado do Rio Grande do Sul, nos annos 
de i9i21 i9f3 e i9i<i- ....... ............. ., .t .. · 

Decreto n. 13. 591, de 7 de maio de 1919 · 
. . 
Abre o crédito de 30:000$, para ~ocorrer . ao ~""n

mento, a. Kvelino Machado Borges, de premios 
I como plantador de trigo no Estado do Rio 

Grande do Sul nDS anoos de i 9li e !912 ••. •• ~. 

Decreto n. 18.592, de 1 di maio tk 1919 _ 
,/ 

. Abl'e o credito- de l9:i59S999, para attender ao pa
- .- gamento de vencimentas oe lente ca.thedr:-atíco 

da EsCola Superior de Agricultura. e :Medicin:~· 
· Yeterinaria, Dr. Arthur do Prado, no periodo 

de 9 de nov~m bro de i\H 8 ................... . 

Decreto tÍ~ i8.594, cie 9 de' maiiJ àe 1919 

r Aw:a. o credito de 70:000~, supplementar :i. sub
consignação «Aequisiçao de vaccioas, .etc.», da 
verba. i5" do art. 96 da. lei n .• 3.454-, de. õ do 

· / janeiro de i 9!8· •••• ••••••••••. ~ ••••••••..••••• 

Papel 

2;}U:OOOS000 

30(): rloOS(}OO 

45:0QOSOOO 

:1o:ooosooo 

70;000$000 
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, Decreto n . 1S.64f, de -.,J âe junho d4 f919 
/ Papel 

Abre o credito extraoruina.rio de l.liOO:OOOS, para. 
tornar eft'ectivo o emprestimo de igual impor-
tancía. á Companhia Carbonifera oc Urussanga. • . f , 500:0005000 

iJeereto n: 13.80.1, de 11 de outubro de 1919 · 

Ab:c o credito de {50:000$, para · attender a. 
rlespezas .coru o custe10 (pessoal c material) da. 
Escola Normal e Profissional uWenccslau Braz~~, 
uo período de i de agosto a 3i ·de dezembro 
.:le :I. !f! O •••••.•••••.••••••••••••••••••••••• · •••• 

Dc .. ,..Jt? n: -18.817, à e 15 de otáubro de -j919 
I 

Abre o credito especial de 200:000S, para a.ttender 
a despozas do Commissariado de Alimentação, no 
corrente exercício .... : ...................... . 

)tll'IISTtl\10 DA FA:tE!'In,\ -

Decreto n. -13.41.'1, de 19 de feve
reiro de 1919 

Abre o_ credito especial de ·6:000S 
ouro, para pagamento da ajuda 
do custo devida. a Mario de Bel

. f~rt Ramos, por sua promoça.o 
a t 6 seqretario delegação~ ••.• 

Decreto.n.-18.474, de -19 de · {etJe· 
reiro de -1919 

Abre o credito especial de ü:OOOS, 
ou'ro, para pagamento da ajud,.. · 
de custo devida a Arm:inio de 
Mello Franco por sua promp
çã.o ao cargo de i a secretario 
de lega.ç<'i.o •••••••••••••••••• 

Decreto n. ·i8.49!J. de 5 de março -
.- . • ck 1:~19 . ' 

Abr& o credito e!:pecial: de
~4-:SOOStH-5, papel, pa1•a occo~·-

.~ 

ow-.o 

6:00ÓSOOO 

6: ooosooo 

i50:oooseoo 

200:000SOOO 

2.564:~5'J$999 

Papel" 

/ . . 
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$j;SSÂO HM 31 DE OBZEM13RO DE {920 · ~{3 

OUro f'apcl 

rei a.o pagamento de dilferen
ça.s. de· pensões de meio soldo 
devidas a O. Francisca de J'les-
quita Telles •••••.••.. • . · ..•.• 

Decreto n. ·13.:>4.1, de ·16 <lc ab1·il 
dc ·f919 

Abt·e o credito especial de 9:000S, 
ourõ, para pagamento a Oona 
Alice AlcDforado, da ajuda 
de custo que seu fallecido ma.-

. rido, o ministro plenipotencía
rio Alfredo Carlos Alca.rora.clo. 
deixo o de receber por sua. re~ 
moção para a Legação em Ha
vana, no anno de i\H5 •.. . ••. 

Decreto n. 13.5-l'S, de 16 de abril 
• de 1919 

Abre o credito especial de 
H:062S214 para restituir ao 
Dr. Vicento Saraiva de Carva
lho Neiça o imposto que lbe foi 
descontado quando auditor ge
ral da. Ma.rinQ.a. .••.••••• •• ••• 

Decreto n.13.585. de 1 de máio 
de 1919 

Abre o Úedito e s p e c i a 1 de 
. 9:769$ai<i- para. occorre~· ao 
;,. pagamento de pensões de meio 

soldo & montepio, dev1da.s a 
DD. Delphina Henriqueta Val
lada.s Garroxo Ferreira e Ho
norina Celeste Valla.das Gar· 

9:000SOGO 

roxo •••... .. ~ .......•..... ·. -. · · .... · .. · · · 

Decreto n. 13.599, ác -14 de maio 
de 1919 

Abre o credito cspecia.i de 
· ·6:!06$666, p<~ora pagamento de 

pensões de montepio a qut'l 
tem dil'eito D. Anna Alves da 
Sll~a. .. •.•..•...•........ ,. . • . . . . .... , ...... . •.. 
C. - Vol. XVI •. 

Ht:500S54-t> 

i l ;0&.2:)2!4 

9:769$514-

. ô:i06:)6óô 

58 
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Decreto n. 13.6-11. de ~8 de maia · 
de1919 

Ouro 

Abt•e o credito especia.l de 
i :276$920~ para pagamento da 
ditrerenças de vencimentos de· 
vidas ao fiel de armazem, ex
tinto, da Alfandega. da. cidade 
do Rio Grande, Raul Carlos de 
Noronha e Silva, e rela.tiva.s 
aos exercicios de i.9tô a i9i8. . •• .•...•..•.• 

Dcct•clo n; 13.618, rlc 2S. df! ma.io 
de 19-19 

Abre o c1·edito c s p c c i a l de 
!:7125508, para oc~;orre1· a.o 
pagamento do dilfercuças de 
Yencimentos ao fiel de •~rma
zem, extivcto; da Alfandcga 
do Pará, José 1-,lore.ncio No
gueira, e relativas aos cxet·ci
cio de :HH7 o 1918 •••••••••••• 

Dec1't:to n. ·13.111, de 6 de WJOSlo 
de 1919 

Abl'e o credÜo especial de 10:800~, 
pa.ra oeeorrer ao pagamento 
do premio a que tem direito 
Vicente dos Santos Caneco & 
Gomp., pela construcçã.o, em 
seus estaleiros, do ·<<cuttel'» de
nominado Batelão u. L ...... 

Decreto n. 13,611, de !ZB de maio 
de 1919 --

Abre o credito especial de réis 
6. f72:65~S43f, para. pagamen
to á Çompanbia. Nacional da 
Navegação Costeira, em virtu-. 
de do a.rt. '!62, § 2°, da lei 
n. 3.4:5~, de 8 de janeiro de 
i9i8 ........ ............. "...... . ..... , ......... . 

Papel 

1:276592.0 

i :712$508-

i o : 800SQ.OIJ 

. ' 

·6.1.72:654$431 

21:000$000 6.237:882~898 
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JIBCAJ>Irt!L&ÇÃO 

Ouro 

Minísterio da Justiça •• .. ••••...•• 
Ministerio do Exterior •••• • ~ . •• ••• 
Mintsterio da ~farinha •••••••••••• 

. ' Miniatelio da· GuetTa ..... ; ••••••• 

Ministerio da Viação •••••••.••••• 

Mioistelio da Agricultura ••.• •• . .•• . 
MlnJsk!tio da Fazenda ••• ~ •••••• • 

t6:800SOOO 8.t!8:ti5S750 
i 73:i55S536 4i:500SOOO 

2.69t':7MI85i 
80:0001000 5.60i:i63$263 

1~80~:0005000 ~.327:06tSOOO 

t.56i: iS9S909 

21:000$000 &.t27:88tS808 

!.090:955153& 65.375:950$761 __ ...,.,.__ -----

Terbea do ·orpJnento pílra ss quaes o OO'ferDO ~ abrlr éJ'I.. 

dlto lntpp!aartntàr D.o .e:K.erotclo de 1921, da ~com u 
l•~ lltl. 589, de 9 de eetembro ele tsso; 2.a~s. de 26 de 

agoa~d. 18'73, 8 ,429, de 16 de dezembro de 1896, art .. 8 °. 

D. 1 ; e art. 2S ela lei u . <190, de 16 de deHID.bro da i897. 
el•l D. 580, clt 31 ele dehm\sl'D de .1898, àM. 54., 11. i. 

Mll'USTERJO ~A .SUSTJÇA i''EGOOIOS II'TEJllORIS 

Sooecrros pu'blicos. 

Subftdio e ajuda de custo tu>IJ Deput!!clos c Sffiadort:s - Pelo que 
for preci~ durante as p~oroga~ões e devido ao preenchimenr.e de 
vagas. 

Suretdria dp &nado e àt& CamaTa dos Deputados - Pelo serri~ 
stenographico e de i'edacçito e pubUaaç~o dos debates durante as
prorog&çõe!!. 

KJlftSJ'El'IO D.lS ULAÇÕES EXTUIOUS 

. :~. 
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llospitde• - Pelos medicamentos e ute~ilios. 
Cl~ inac.tit~a~ -Pelo soldo de o!Iiciaes e praças. 

M~ de bocea - Pelo sa;;tento e dieta das guaroi~ dos 
navios da Armada. · · 

. M•ni'Ç~ navces - PeloS casos fortuitos de avari:t, naufragios, 
alijamento de objootos ao ma.r e outros sinistros. . · 

Fr~te ~ Pa.ra eommissão de saque, -passagens a.utoriladss por lei 
fretes de volomes e ajudas de custo. 

. Koe~&t~ - Pua tratamento de otiiciaes e praças atn portos · 
estr-angeiros e em Estados onde não ba hospita.es e enfermarias e para 
déspéHs de enterramento e gra.tiõcações extraordinarias determina
das por lei. 

~ tk Saude - PelO!I medicamantos e nteu&ilios a pr&Ç&i de 
pret. . . . 

Soldo. eU&p" e· gratifit:a,õu de praça- Pelas qae oocorrerera 
a.lém d& .. im~ CGnsigaad&. ' c . · · . 

· crú~ inaétilla~ -:- Pelas et&pas das pl"aças iavalid~ e ~o da 
. odleiaeS e pt-..ça& re!OL"m&dos~ . . . . 

.Ájàd41 de ~o - Pelas qoe se abouareÍil.~ ofllCiaes qae viajaua 
em ·commii!SOeS de serviçO. - · 

•tJtmal- I>iTerBas ·despeaas pelo tr.mspotte de tropas. 

. . . 
Gcsral'ltie rk jwro• de e*"'adu dtt fwro tJ pmo• - Pelo qtJe exc.e-: 

der ao deerctaào. · · 

Juro. e a'M~ c mat. dcqeaa dcl dittid4 ~. 
· Tut"os da di'Oiift& interna f~ - Pelos qoe óccorrerem no 

casO de tundar-ae parte da divida aaota~nte ou de se f&lerem opo;-a,.. 
çl:íes de creàito • 

. .huo. e em~ doa ~ntp1'4tlfi11101 ~· 
Juroa. da dátMIJ ifucripta. e~~~. - Pelos reclauaados além do ~!ga· 

rismo orçado. · · ' . . . · · -
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Inact\t~os, pensionistas .e beneficim·ios dos montepio.~ - Pelas apo
sentadorias, pela. peusã.o, m~io soldo, montepio e funeral, quando a. 
consignaçilo não_f()r sufficiente. - · 

Caiu de Amortização - Pelo tcitio e assignatara de notas. 
. Recebedoria - Pelas porcentagens aos empregados quando as 

consigna~OeS não forem snfficientes. 
Alfandegas- Pelas porcentagens aos empregados, quando as 

coasignações excederem ao credito votado. · · 
Mega1 de renda& e collectoria8 - Pelas porcentagens aos emprega-

dos, quando não ba-star o credito votado. . 
Fiscalização e mais de!petas de impottos de consumo e de 

,transporte - Pelas porcentagens, diarias, passagens e transporte. , 
.Ajutfag de c-u.sto - Pelas que !'orem reclamadas além da quantia 

orçada. . 
Juros dive-rsos - Polas imporlaucias que forem p1·ecísas além rlas 

consignadas. - . · 
Juros de bilhetes do Thesouro -ldQm;idem. 

. Cammissões e con·etagem - Pelo que for necessal•io além da 
sornma. coneeclida. . . -. · 

Ju1·os de em,)restimos do Cofre de Orphãos ,_. Pelos que forem te-
clamados, si a sua impor·ttlncia exceder á do (Wedito votado. · 

Juro1 dos depositas das Caixas Economicas e dos Montes de Soe-
- corro- Pelos que .forem devtdos além do credíto votado. _ 

&ercicios findos - Pelas aposentadorias. pensões, ordenados, 
soldos e outros vcneímentos marcados em lei e outras despesas no s
ca.sos do art. U. da lei ·n. 2.330, de 3 de setembro de 1.8Si. . 

.Reposições e ?-escittt.ições - Pelos pagamentos reclamados, quando · 
a impo1·ta.ncia. deUes exceder á consigoa.ção. 

· Sal~ das .Commissões, 31 de dezembro de 11920. -Carlos 
de (Jampos, Presidente. - Carlos Maximiliano. - ALberto 
·Marcinhli.o. - Celso Bayma. - Oscar 'Soares. - Pacheco 
~fencl..es. - 'Cincinato Braga . - Octa1.Jío Rocha.' 

Votação d-o projecto n. 794 A, do Senado, dispondo sobre 
a nomeação effeetiva dos vice-consules honorarios ou agentes 
consulares; cerro parecer favoravel da Commissão de Diploma
cia e Tratados (3• discussão); 

Ap-provado e enviado á sai1,cção. 

O Sr. Presidente- Acha-se sobre a Mesa o segunte-

REQUERIMENTO DE UR.GENCIA 

Requeiro urgencia ·pat'a immediata discussão unica e vota
t;ão da emenda do Senado ao projecto da· Garoar-a regulando a 
concessão de licenças dos funccionarios civis e militares da 
União. 

Sala da$ s.cs:>ões, 3-t::àe dezembro de i920 ~- Arnolpho Aze-
__ vedo. · 
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Discussão uniea da emenda do Senndo.·<W pro.iecto da Ca
maru, regqlando a ooncf.'ssiio. de liceuç.n:; aus ftmecionarlos ci
vis e milit~u·eg da União. 

Ene.errnda e npproYadt~. 

o sr: Presidente _.o pro.iectl:> Y~J~ á. Commü>.:;;ún flrr ne:-. 
dar!(:ão .. 

O Bn . .ANDrl\OE BEztmu (pela ordem) - Requer fl obtem 
dispen~n de impressão da redac~;ã.o finn1 ào projecto n. ~H.I C, 
dtJ :1920, afim lk~ ser immedi:üamentzo, discutida e Yotadn, 

E' lida.~:, sem observações, npprovnda .rregujnte 

rumACÇ.~ 

N .& 3!t7 C ,.-. ;t920 

l:r.ilru·~·{í.o fin(ll rlo pm;jecto n .. U7 .lJ, de 1920, enumtln1rn 11eln 
Srma.do, q-ue altera a ki de 'lice7ica.~ 

O Congrl'.qs'CJ Nacional decreta: 

Art. L" A lei n. '•.061, d~ 16 de ja·nl)irq rM Hl·:?O, r, o 
rlel\reto .n. 14.1!57, de 5 de maio. d.o mesmo anno. stwi'ío l'~e
cutudos col):i as seguintes alteracões: 

§ l 1.0 São competentes pura conceder liecncM: 
a) a Côrtl! de Appella<;ão do Distrieto Federal ao seu 

presidente; este aos memb-ros d3. mesma Côrte. ·aos fuuccio
nurios da sua secretaria, aos juizes de direito e aos p:retotes, 
nos 'e'scrivães e a todo;; os demais serven~u.arios qo_.>. desem
·penharnm quac:'\quer ú.mccões perante os juiws ou pretori::ts 
da .iu:::tíca l<Jeal: o pl"lOcurador geral do Dist-rict<>, aos mem
hros do rê..::;pectivo minisle'l-io publico (art. 2~ d. <h lei) ; 

ú) ns c.hefes de rr.partição ou de servicos publico:Y fP.
rJr•rr.e;; no Ditl'icto Federal. nos Estados e 110 Terrat~rj<J d·:t 
"\~J·c, aos seus snborrlinadm:, até trinta dias; idem {!t, da iei); 

" 

c) n Pres-idente ela Republica ao~ Ministros d·.~ Estado. 
pOI' .qualquer prazn~ i>, a todos o.~ demais funccionarins dos-. 
r:liffcr~ntr-s mínisterios por mais de nm anno; (idem j, da 
lei) • ~ 

§ 2-.n 0$ pl'aws dn. interrupção de -e:cercicjo sem líceJl~ll. 
a. fJUC sa rcfort'l n at't. !lo da lei. dizem I;i:!speit.o a cada anno 
civil, cnnsiderandn-sP abandonado o r.mprego. independcntn~ 
mlml l' {]r> pro<~e~!'-(1 :t(lmini!;t.rnlivo. ~i n nuscnein do func.cin~ 
nm'iO SI:' .prolongar por mnis dn trinta diai_: consecutivos. 

§ 3." O fnnccionario qnc ti~·r,r gozado de . dois a:ilno~ 
ecm~ecuU:~.·os de licen~a :;:6 podcra obter nova hcenca Sl e;;
tiver rxerccndo o cargo ha. mais de <.!flíS anuos. salvn D dis
pos-to nf?;::' arts .. 2ü. a 23 da lei n. l~c. 061. 
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§ 4. 0 Para n effeitn do;; descon tos. a qne se refere o at'
tigo 11 da lei. ;.;crão snmmados. dentro de cada anno civil, o;;; 
dias dP- falta r M meze:- de I icença, como 5i fnssom eonsc
cut.ívos. 

Ar!. 3," q Junccionat•io publico civil on mililar que du
rante um per10do de 20 annos consecutivos de ;;crvir:o não 
tiver gozado ric qmtlquer lícença_. terá. -direito de obtel-a, pelo 
prazo ·fie um anuo, por motiw1 oc rnorest.ia con.statae!a em m
specc:-ão de ~ando. Igual direito pel~> prazo dA seis meze;; tm\ 
:l.quelle que durante um perjodo de dez annos cnm;ecutivn~ 
de SetTíço nãf.l tiver gosado de qualquer licença. · 

. § L~ A duração das licen(}as concedidas nos termos df>stÜ 
artigo, as quae~ são isentas: de sello, nãf> influirá na contu
gem de tempo para o effeitD da aposentadoria nn reforma, 
nem dará 1ogar o de~eonto de V'encimentos. · 

. § 2: 1Essa~ liqença.s f.Speciaes pod€rão ser gosadas em 
parcellas de tr·e>: c. doi~ mezês por anno civil, respectiva-, 
men~e. 

§ 3.0 O funccionarío civil ou militar que, com díreiLo ao 
goRo rtPssas Jiccn(las. dei:~::at· de go,.al-a·s, contará o teml)n 
pelo dobro pura o cffeilq de aposentad-oria ot1 reforma. · 

Qnando e;;;-~c-~ funccinnario~, tendo :percorrid(l toda a n,:;
_cala cJ.•• accl'>iS.O, eonlarem mais de 3.5 aunos de r<ervico pu
hlie.o f(lcleral. sem goso de \ícenca e não t.endo mais de 30 
falta.'! ,justificada;; riurnn ~ e esse perio.dn, sem nllnhuma pc
nnlida<le. quando julgado;; invalido;;. para os effeitos da apn
sentadoria nos t~rmo!'. da lei. vigente, :poderão ser aposenta
dos no eargn imn1ediatanwnt.r. snporinr flesdc qnc já o 
tenha exercido em commissã{l. sübstituíção ou interinidade 
durant~ mai::; d<' um annl) :-;oguidam~nte, r na~ mesmas con
di~ões, para melhoria os funccionarios civis.- ou militareg 
que. lendo tambem nerconirln toda a. rscala rJ(I acce;;so. con
tarem mais ri~ H a,nnoi' de :<OI''·ir:-n ptlbl1co fC'rleral sem liecn
ç;cs,· ;;r.m gn;.;n dr f-é Pias e sem pl'nalidadc~ ao I f'mpn dl" stT:l 
npn:'entaflor·ia [iOl' iln-alíclrz. 

§ ·1.0 
:\ 1\qnidação do tempo de eff.ecu;·o exl'lrcicio p~rn. 

a;;;;:.egnr3.r n dircit.o a cs~u;;:. licenças sera fe1!.a por rlcccmn rM 
- nomp1cLo;.;. inl.errompendo-;u~ o period:o sempre que ,;n rlt>r o 

af~tanwnfo pnr qualquer liC<'nca. · 
Art. 3." O Go,·erno expedirá. novo regulamento em cp1c 

~~rãn consolirtarla:; tJ)o; rliS~pn;;iei3r~ rlnf'in. ria \fiL vigr:'nlc r íin 
referido clc>crcto. 

Arl. .'J,0 Revogam-se a:; disposi(iôc.~ em contrario. 

Salrt da;; C!lmmissÕC'S. 31 de dezembro dr 1 ~;?O. - co.rlog 
Gnrri(l. - Raul Sá. -~ Pt·a.do Lopes. 

O Sr. Presidente ~ .o projecto vae á sancção, offician-
ilo-se -sobre o occorrido. '-
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Acha-se sobre a mesa. o seguinte 

· REQUERIMEI\"'D DE URGENCB. 

Requeremos urgexwia para immediata 'discussão e vo
tação das emendas mantidas pelo Senado aos projectos de fi-. 
_:xação das forças de t.erra e mar. 

Sala das sessões: 31 de dezembro de 1920. - Antoni.o 
Nogueira. - 1 oaquim Osorio. 

Approvado. 
Disr,ussão unica das emendas mantidas pelo Senado a.o 

projccto -da Camara, fixando as forças de mar -para o cxcrcbio 
de 1 ü21. 

FORÇt\ NAVAL 

Jlejeitadas unanimemente as emendas ns, 4, 5, 7 e H.· 
O .Sr. Presidente - O projecto vae á 'Commissão de Re

àacçii.O. 
O Sr. J'uvenal Lamartine (pela ordem) requex- e obtem 

di:,;;pensa d~ impressão da .redar.ção final do project.o fixa.ndo a 
forca naval, afim de ser immedíatamente discutida e valada. 

E' lida e, sem observações, approvatla a seguinte 

·REOACÇ.~O 

N. 212 D- 1920 

Redacção fina~ do projecto n. 212 D. de /920, emend..o.ti<J pel{] 
.Senado Qlte (i:ca a torça naval para a et:e1'cicio de 1921 

O Congresso Nacional decreta: •. 
Art. 1.0 A forca naval. para o anno de 19·21., constará: 
§ 1." Dos officiae·s do Corpo da Armada, do Corpo de En

g-enheiros Machinista~ NavMs c Classeg Anne-xas constantes 
dos auad-ros estabelecidos pcln.s leis vigentes. 

. § 2." Dos sub-offíciaes e asseme1hados constantes dos rec-
i'.pectivos quadros. •- . 

· § 3.0 De 100 alumnos aspirantes, para a Escola Naval, in
clusive os que, approvados na unica materia que lhes falta 
do 2" anno do curso de Marinha, prestarem os exames do 3°, 
como lhes será permittido. durante o mez de ,janeiro. 

§ -i." IJ}e 5.000 praças do Corpo de Marinheiros Nacio
naes. 

§ 5.0 'De 1. 400 foguistas. marinheiros do Corpo dn Mari-
nheiros NaciQnaes. _ · · 

~ 6.0 De 800 foguistas contractados. 
~ 7.0 De 800 pl'aças do Batalhão NavaL . 
~ 8.• De 200 alumnos da E.scol,ª de Grumetes. 
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§ 9.~ De i. 000 alumnos das escola-S de aprendizes mar-i
nheiros. 
· Art. 2." Em temp<~ de guerra a força naval compor-se-ha 

do pessoal que fõr necessario. 
Art. 3." O tempo de servioo dos marinheiros procedentes 

das es-eolas de aprendizes marinheiros será de i5 annos, a 
eo'ntar da data da inclusão- na respectiva ~la, e 00 dos vo
luntarios será de tres annos. 

Art. .1." Os claros que se abrirem no pessoal da Ar
mada serão preenehidos pela EsoQla N_aval, pelas esçolas de 
aprendizes. pelo voluntariado sem premio e pelo sorteio regu
lamentado· na f6rma- da Constituicão. 

Paragrapho uni co .. Na insufficien~ia do~ meios declara
dos nestes artigOs, fi-ca o Poder Executivo autorizado a. :re
crutar. o pessoal. por meio de contracto, 

ArL 5." As praças do Corpo de Marinheiros Nacíonae~ ~ 
do Batalhão Naval que completarem tres annos de serviçO 
com exemplar comportamento,, terão "uma gratificacão igUnl 
á metade do <:oldo simples, da élãSse em que estiver~rn. sem 
prejuizo das demais gratifioacões a que tiverem direito. 

A.rt. 5." A.;; nraças do Co-rpo de. Marinheiros, NaoÚmaes, 
do Bata1hã0 Naval que, findo o tempo de serviQo, se enga,ja
rem por tres annos. receberão soldo e meio, e aquellas que, 
conc1uidn este prazo. se reengajarem. por mais tres. quatro 
ou cinco annos. r.ecebe:rão soldo dobrado', su;pprimidas as gra
tificacõ~s d-e' 125 e 230 réis anteriormente abonadas. 

Art. 7.0 As pra!}as do Corpo de Marinheiros NMionaes e 
f)n Batalhão Naval que se engaJarem ou reenS(ajarem terão . 
direito em cada. engajament.o .. ao valor de · rlinbr.iro da<: pf'
cas de fardamento gratuitamente distribuidas por occasião 
de verifi-c-arem a primeira J)raça. · 

~.\rt. 8." As praças dos corpos acima citad05 approvadas 
no cnncür~o -dê esp~cialista~ e ns que exercerP-m ns earqc.:; ilf'
:finidos nfl ilP-crPf.o n. 7.399. de i4 de maio de 1909. terão 
direito ás grat.!ficacões espe-ciaes esta.OOleeidas na tabella an
nrxa ao rhE>ndonado decrrt". além das demais vantagens que 
Jhes c,r,mrll>tírP.m. comtant.o que as relativas ás incmmbencia!!· 
não cxcPrlam an limite maximo fixado no «gui~ para o abono 
d~ vrncimPntn ás praças. · 

Art.. 9." Seyão considerados da Reserva Naval: 
§ i." Todos os individuas validos que tivflrem sPrvido na 

Marinha fie Guerra por mais de· tres annos. como l')fficiaP-s. 
suh-offíciaes ou praoas. sem nota QUe' affecte ·a sua reputação. 
exc.eptuados os generaes e os. que contarem mai~ de. fj.(J annos 
de idade .. 

§ 2.0 Tod<Js os indivíduos pertencentes ã. marinha mer
cante ou .ft, nrofissão maritima: que apresentarem o certifi
cado <ie habilitação para o serviço da Arma<ia expe!Jido pelo 
respectivo · esta<io-mai o r. 

.. 
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§ .'l.• O Poder Executivo prop~rcionará ~ _instrucção t~
chnica <! \Walica adequada. á obtenc::ao rlo rertlf!Cado a que .,..e 
·r~fcre o § 2". . _ . 

Art: 1 o, Continúa em Yigor a autonzaçao conr1da no 
ar!.. 13. decr·eto n. !L 015. de 9 de janeiro de ·1920. 

ArL 11 • Aos off.iciaes do Corpo de Saude da Armada, que 
foram ~<nYihdos á Europa na. ·missão .militar, creada. por for~.:-a 

· de ()SU.tdo ele gllerra. -pelo decreto n. 13.09;2. de 10 de .iulho 
.de 1918 .será contado como de embarque. para tndos W"' c·f
:feit.o~. o tempo r! essa cnmmissão. 

ArL .12. Fica avrrrovado para todo:;; os effeitos o re
gulamento CJ.Ue baixou com o decreto n. 14.250, de 7 de ju
lho de 1920. podendo n Gown·no no mesmo l'egula!Yiento ad
mittlr. durant.t> o anno da ·vige:ncia -da 1)T'esente 'e1, por de
creto ou decret.os especiaes. a" modificações que forem acon
selhadas pela. e-xperienc1a. 

Arf. 13. Poderá o. Governe f.ransferir para qualq'\)er da~ 
classes de foguistas marinheiros os foguistaE; cont.ractadQs na-· 
cionaes ·Que porventura o· qu1zerem. · 

Art. H. A reforma dos offíeiaes superiotes e -gene·rae,s 
da Arrnarla. graduados. será concedida, dent.ro de seis meze;;, 
a conta.r da promulgacao desta leí, com v.::; va.ntagen~ da ef
fecl.iYidade. 

Art.. 15. A reforma d~ officiaes genera'es da Armada .. 
que contarem mais de -10 annos lir. serviço. S!',rá. cone~flida, 
dentro de.seis mezes, a contar da promulgacão rlesf.a lei. com 
as vantàgens do posto superiOI'. · 

Art. 15. Ficam disnensada!>, paTa as >agn>- -que se r1t>rcm 
aM 31 de dezembro de 192L as exigencias de dias de vütgern 
i3 as de. tempo de cornmanào. de immediato e de embarque· 
em navio prompto a na.vegar no. oceano, nos termos da llü rtas 
promocões a -que ;;e refere n decreto n. ·l. 018, fie !) rir ,ja
neiro de 1920. 

Art. 17. Ao!> officiaes da Armarlu, com assento nos Crm
gressos Est.adQ:tP'i, são exti:msivas .as rlisposíe,ões do art.. 31, 
raragrapho unico. n al'L :.l~. § 72. elo decrl'tl1 n. ·1·1.250. dfl 
7 uc .iu1ho de 1920. · · 

Art. ·18.' Pi.ca o Governo auhll'i7,ar!o a J'rorganiznt• n11 rlif
fcwentes quadros rio:' Corpo~ da Armada C' claR:'I"'i'. nnnl'xn~. a 
revê r as ciispGsições a que estão ~ujeilo~ M rf.'spnr.t.ivo~": of
ficiacs :í reforma eompulsoria. ouvindo 'Pnra · t nl fim o Con
~úlho do "\lmirantarliJ, sem augmrnlo rir rlr>F:pr.sn;; I' ml-·i·r(,~
reru1mn do Congresso Nacional. 

Art. Hl. Fica o C'...overno autorimdo a rr.dmir rlc 2.0(1 
para 150 (\ numero rl<! primC'irns-tt:nrnt.r.s rio qundt•o ordi
nnr1n rlo Corpo da Armada~. quando ft•r reg:ulamentnrlo pnra a 
Armada o quadro supplementar. 

Art. 20. Fica considerado como de embarque o tempo 
em que QS o.fficiaes do .Corpo da Armada serviram nas di-
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Yersas lt\gac.ões ~strnngeiras, nPst.a Capit.al. rhn'nnf,f' n periodo 
da guerra com os. fmperios Central'.;:. , 

A !'f.. 21. Revo.gam-i'P. a" dispo;;içõr-~ em contrnrin. 
Sala rlas Commi::;siion;:. 31 fl•' rlezemhro de 1.020. - Jh·ndo 

Lope8. - Rfml. Sá. - ] I);; é Al1:e.v. · 
O Sr . Presidente - O pro.ier:fo va~ ti ~mnc(lão Qfriciando

;;('1 an ~rnado .sobn• o oer0r cido 

"\eha- :<1' ~·1bt·f· a ~~t-~n o snr;uin iP.: 

fiEQt:T!'l1l~1 F.XTo DJ.~ 'CR(l~"'CJ;\ 

Rt>qut>rnmo~ urgenda para a imm~diala diF~u.;:S<"IO e ,·o
iaoiio d1) projPrfo da f:amara r.. 34~ B. de 1921/). I' f!m~?r.darlo 
f)fll_o Senado. · · 

Sala das scs::::ões. Z9 ·t!e <1Pz0mbro d<> '1 i20. -- Os cal' Soarr:s. 
-:- Pirt;s 4e Cf11'~!al/w. - Pnuúo Pe~·1·a:;. - Jotio ETy.~io. -A. 
i\ Ot>.i.r!H'II . 

Di?ir.ussão uniéa rla emenda · rlo Sr.n:u1o no nrojr.clo nu
müro 3~3 B. dP l!l20. da Cnmarn abrindo o (·rNlit'o ~>;f\N\ia.l 

(!e 938!j;7n!>, pnra pah-nmcnl.o a :r.~o,·ig-ild.o de f::tl'vatho; c11m 
p:tl'cl'f'l' da Commi~srio dn F i nnntn::;. favm·n'"•' l :í emrn"r!n 1!0 
BC'n~rlo. 

F.ncrrnvln 1' nppro•:arlà a srgninfl' 

l'.~li.>NOA DO S!;;!\,mO 

·:\n :n·L J" - Onde se> diz ~de · :?Ó dn mnrr:o a :31 à c clP-
zrl ,,hi'O de ! 90S~. rli~·a-.~r. «d(• 1fl de mnt'00 a :N de rlr.u.mnbro 
dP 1DIR. . - . 

O Sr. Presidente - O projec:ln va•• ú Commi;;;;ão rir. RA-. 

O Sr. O seu· Sares ( prlrr ore/;• Jlt ) r.~qn I'!' r> · nhl rm d Íi:l)l'~n 
(jt'. impre.:>í'ãu dn l'Niar(:i:<l final do f tt'Clj<'t' ICI ll . ;t',;t P., 111! 
·L~:.>o. afim df' ~r-r imm•'dial:unr.ní·~ t.liii!~ut.ida. •' \'utadn. 

E' Jirlil, f'. "''m oh;:l·l'vaç:ÕP:\. apprrl\'ndn a i"";;u i : l l.l~ 

IIIWAGÇ.\.(t 

. ~. 3 1.3 c - 1 !)~0 
; •,•rlfl" t:'io fi110l :!o 11NIÍf'f'tn rl.rt Cn111tli'fl., 11 . . :11:; C, de _1.9~0. f!ntr.~l.~ 

. tlor/o tJf~{O .'•f•)ltlÚ() . IJI!f' (1/n·e rl f'l' t?f/i/1) f'.\')JN•Ifi l . f{(' l' f: l .<: 
tJ:JI\$70.9, tJr•Nt 'Jlll(JfliiLC/I.frJ 11 LNn'i!fi/rln tl1> Cll r l'lll/tn 

O Congl·("~so ~acionnl decreta: 
Art. La }"iea o Pnder Exer;ntivo nu l.ori l3rlo a ahrir, pelo._ 

1\Jin isterío da Guet•ra. o rredito espeeíal de 938$709, para pa
gamefl1o ao 2° offldal dl;L.Pirecloda de i:\:lud.e da Gu-erra Leo- . 
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vigildo de Carvalho, rlo 1lifferen~.a de vencimentos, que lhe 
competem, enfr(\ aqnelle cari-!O e o de 3" oH.icial da mesm::t 
repartição, de 21) de marco a ::li. de dezembro de 1918. 

Art. 2.• R~vogarn-se as dispásições em contt·ario. 
Sala das Cvmrnis·sões, 31 de dezembro r1.r. 1920. - P1·ado 

[,Opes . - Rãul Sá. - .José Alves. 
O Sr. Presidente - O projooto vae ser rernettido á 

:'aneção. 
Acha-se ,:obre a Mesa o seguinte 

REQllETITMI>N'I'O llE r:nr:F)NCJA 

Requeiro quo as Pme.nda,; do Senado l\ lei de fixar1ão riu 
for1:a5 de t erra, sejam votadas .c-om exclusão da de n. 17. 

Sala das ser.~ões, 3t rle r10t.Prnhro de 19?.D. - Costn R•?(fo. 

Approvado. 
O Sr. Presidente - Vou suspender a sessão 'por fO mi

nutos para ag11brdar as Pmembs mantirl'as p·3lo Senado ao Jll'n
jecto fixando a força de t.erra para o exer.;wio de Hl21 , as 
rluaes se acham ra Gommissi'ío de Marinha e Guerra. 

(Stc.spenile.-se a sessão ás :1 ~ horas e 2i} minutos). 
(A's 14 hm·as e .10 rninntos o Sr. Bueno Brarul.ão,' PJ•esi

·,-:ente, 1'eassnme a cnrlei?·r, dn 11 resü:lencia ) . 

O Sr. Presidente - Reabre-se a sessão. 
Discussão IJnica das emr ndas manrti d~s p elo Senado a·1 

projecto da Camara, fixando as forças de terra, para o ~xr,r
c:cio de 1·9~1. 

O Sr. Joaquim Osorio - Sr . Presidenté, a Cornmissão 
f]e :i\farinha e Guerra. rP.unida pa1·a tomar ·conhr.cimento da 
manifesi aciin rlo Senado Robr r, as P.mendas re,ir.it.adas por esta 
Camara, com gra.mir. desprazer é forçada a manl.!w o seu 
vot(} rrlafivamAnfr a todas essas eme.ndas. O simples enun
ciado elas mesmas é suffi.ciente para aconselhar a Camara a 
sua r ej ei!:ão. porquanto nãn· 0onsultam o interesse publico. 
No ·seio da Commissão foi levantada •urna questão de ordem, 
que não foi resolvi{la entãio. ·para· que, ne~t.e momento, de
libPre V. Ex., ou a Gamara. · 

O r.aso é o ~r.guint.e: o Sena.do approvou Ast.c dispositivo: 

«Accrescente-se onde convier: 

Fica sem efi'ei to o art. 12 da lei n. -1. 028, de 
HJ210·, devendo voltar aos seus Jogares os officiaes que, 
achando-se ainda aggregados, não t r,nham sido julg·a
dos pelos conselhos de que trata a mesma lei; medida 
~sta, que deverá se extender aos officiae.f> que houve
rem si·do reformados e aos que tiverem fallecjdo.~. 
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Esle dispositivo ':úns•la do Dia.1·io O[{icf.o.l de 26 d() cor
r··~ntc. eomo a·pl}l'ovauo em ~· di$cussão, mas não foí remet
tiJo .à Camara, vois não figu.ra entre as· emendas em or]ginal. 

·A >:~oJÍ1iuissã() fle ~larinha. ~ Guerra, enLrntanLo, leve co·nheei-
Hidll.O de quo a Mesa Lrm nof.i(;ia official de que c~sa cmen
ua foi a.l)l)rov<l:da e que só vor descuido rlelx:ou «e ser rernet
Li J a. ii Gamara. . 

Nessas condições, a. Comm]ssão submeLLe _a: rques•tão á 
aprocia~:.ão de V. Ex. c ·da Oamara. (Mt~ito bt.nn.; ·m'U.ito bem.). 

o Sr. Presidente - A Mesa teve communicacão-, por in- · 
!enncdio de um fú.ncc.ionario <ia Co.mmissão de Financas de 
que o Senado <Lpprovou 0ssa emenda. 

Vou, em Lodo caso, su.bmetLer o aswmplo á daliberacãCI 
'~a Camara. 

O Sr. Mauricio de Lacerda (pclt.L onlcm.) (') -- St· •. Pre--: 
sid~nlc, não vou ag·gravar do despa.<Jho de Y; Ex., porque 
hem comlH:chen(lo que; neste momento, V. E:x., quer divi
dir a sua cc>m a responsabilidade do p:lenario. 

O assumpLo, .porém, sô tem a ap·parencia d~ delicado, 
1uas é perf-eitamente banal. 

A emenda a que se referiu -o Rel;lo.~or da Commissã.o, foi 
disculida. e votada no Senado e publieada, dur8-nte dias con
secutivos no Diario do Congres~o, no expediente daquella 
Casa. 

Da r~messa, porém, dos papeis á Comomissão de ~inha 
·tj Gu-erra. .. .. _ · 

0 SR. NICANoR. NASC~'\1ENTO - Ca.<hiu O cliché, 
O SR. MAURICio DE LACERDA ..:_ ••• reme.ssa feita mui·tas 

vezes em pedacos de papel desíguacs, não consta o original 
de10.sa emenda,/m~ todos nós sahemos que todos os .projeetos 
de lei, depois de sua segunda ou mesmo pl'imeira. disoussãlt>, 
não .transitam mais em original nas Casas do Congresso, ·mas 
em simples impressos. 

O Diario -do ·ccmgresso, em materia orca.mentari.a dada a 
·1rgencia fios trabalhos rep.resentn. verdadeíro impresso .. , 

O SR. ELoY CHAVES - Faz fé publica, conforme declarei 
na. Commissão. 
. ·O SH.. MAuRu.:ro DE LACERDA -_ • • • ·e como oonst.a do 
Dia:J'ÜJ a approvacão da.. emenda pelo ·Sena<lo ... 

o Sn .. FruNClSCO v.~LADARES - Em segunda discuss§.o •. 
Em tt~l'CIJiru, não se cogitou disso. 

O Su. M.\LHUt.:!O m~ J.,..;.en:RDA - O honrado Sr. Presidente 
tia Camm·tt declarou que um funccionario da Commisaão in
fomtam da. ~xistencia dessa emenda no Senado. Ora, si ·olla 
uáll foi rejeitada, existe. 

· (·*) Este discurso não foi revis\9 peio ·9_r&do~. 
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O Srt. FM!I>CJsco V,ú.LAD,\nEs - Em tel'cdra pcio menos 
11âo Joi r~jcitada. · ' 

O Sn. MAumcro DE LAcmm..-. - Si existe uma emenda sobre 
a qual o Senado delibel'Oll .•• 

o Stt. Fn.u;crsco VALLAO,\R~S - Em segunda uiscu~são • . 
O Sn. 1\h\URtCIO o~ L .... csno.\ - ..• si clla apparccc como 

aporova'iu cn: 2" c ~;;m 3' não apparece, co1no rejeif.a,la, é 
po_rijue foi approva4a. Si em 3• ella não apparece como re
.J•Jttada, a nresump<;ãu jaris et de jw·is 1t de que foi appro ... 
yada. · 1 

Não se póde . inferir que cBa tenha sido rejeitada por 
uma. simples dcducção. · 

O· SR. PAULO DE FnoNTil\' - Mas, si a ·redacc-ão não foi 
llfJprovada, ella não existe reginwntalmeüte. 

O Sn. l\L\umcro DE LACEnD.\. - Sr. Presidente, respeito 
muHo a opinião tlo meu tlouto amigo e provecto conhe.cedot• do 
nes-imcuto. Entt·ctanl.o, Sr. Presidente, quero apena.s fazet· 
uma ubserva,}ão. Esse rigorismo assim em materi<i de pl!O
,iccto::; normaes, ordinarios, ~ muito cabível; mas, em se tra
tando de orcamentos, si · bem que esse rigorismo seja muito. 
de aconselhar. • • ·· \ 

O Sn. Frü~c1sco V.\LLAD.~nEs - E' inexequive.J. 
O Sn. !1-L\.tJnicio DE L\ CERDA - ••• entretanto, é' sabido 

que materialmente no atabalhoamento, no tumulto dos ulti
mos dias de sc~são, cs~e facto é um e.pisodio que n~o sei até 
como não se repete e multiplica. em todos os or()amentos. 

o Sll. PAULO DE : FnoNTl~ - o facto .se deu uqui ou no 
·senado? 

o Sn. :'.l.wRtcw PE ·LACERDA - No Senado. 
O Sn. P.\t:LO DE FaoNTlN - Si é do Senado, não lom~:~ 

competencia para intervir. 
O Sn. MAUH1<:Io DE L .\CERDA - O. facto não é esse. 
o. 1'acto é o seguüJte. Assisti hontem á. noite á reuni~ 

da Commissão <lc Marinha e Guerra. A emenda foi appi·ova
ua em segunda discussão pelo Senado. O conhecimento offi
cial da parte dos Membros <la Comrnissão de .Marinha e GuelTa 
m·a de que essa emenda devia tet· vindo uo meió dos originaes 
que o Senado ren1ell•~u ante-hontem á noite. O Deputado 
Oclavio Roclla 1·eclamou a emenda •.• 

'O SI\. :P .\\.i LO DE l''noNTll" - O Sl!nat!o mandou-o. ? 
O Sn. 1\:L\urncro o~:: LACÉilDA - .A Comm~ssão declarou que 

nÜi não encontrava. O St•. Octavio Rooha, entáo. valeu-se do 
DíaJ•io Offic-ial c disse que possivelmente ella foi extraviada 
dos originacs• . ' 

o SR. · PAttL<J w·: 1:'!\0NTIN - Po::dvchucuh: .. E' utua sim• 
·.l)ll!::i ·hypolhcse. Não ~ um 'fact\t •. 
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O Sú. l\I.\Umcw Dl'.: LAGEIUJ.\ - E' uma facto. 
O Sn. PAuLo DE Fnot\TI'-" - ~ão é. Para :set• um facto 

set•ia neccssario que o Senado tivesse coufit'mado o engano 
na remessa da. emenda. 

O S~t. M.wmcw DE LAC(,;LUJ.'- - Mas ~ uma. cmeuua sobl'o 
a qual .t-emos de del-iberar ainda, IlOrquc eWa existe, <l'eve 
exigt.ir. · 

O SR. E'rt.\='Cisco VALL.\OAHES - Foi approvalla em 2" 
ui:;(iu ~são. 

O Sn. J>.\(JI.u DE FHO:-<'fl.:'\ - Devemos vdt.;a· sabcml'O o 
que vulamu's . . Votar pelo tehJphonc ainda não é forma. 

O S11. :MAUJuêro D~ LACE.IWA - A cmend:a. foi approva··J~ 
em 2A di::;eu~:>ü:D c na r-emessa uu:; orig-ina·es relativos á aD
IH'o'·al;ãiJ t•m :.>: dla 1\á.l.l foi enrnnt.ra-du • 

.Mas si uãq óon.s!a em 3• discu-ssão, lú no Senado a sus 
-.'•,dd~,;ão, a I>n~smnp(ião é a. d~ que ctla f'ui app·rovaúa. 

Esta prc.::;umpt;áo :;e impõe, po·rque essa enwnda não 
11no pôde fica{· sem dclibei.·.U~ão. 

O ;:)[\. PAt.JLo DB FnoNTIN ....- -Ma~ uiiu somo;; uós; é lá 
que S<! deve provideucjar. · 

O Sn. .i\fAumcw ...DE LACEttPA - Não somos nós, mail 
é aqui (} ~ -lú. 

O SR. l}AUI~o UB l<'P.ONTI:N - Pe-1~n1itia que obscrvP. I) sP.
b'"ll·inw·: O Sc.nadu não t.cm o dil'r~ito de se basear na~ pu
hlica~:õe:; tio Dim•io O[[ído.l, que. muitas vezes es.Lã-o .errat!a~. 
evmo lWs:>u d~ar· mn fado com relação ao drvameuto da Viação 
damlo-:<t' cwJto r-t •.it!ilada!:i Pllll'nda,.; QUI.' ,.sfaYaiH aup1·ovadas. 
lJorlanLo, não· se tle·Ye msear nai:! publicações do Diario O/fi
dal pllNt 'iie d-:n· con10 approvndo, aquillo que não se tem cer
lcza si u f<Jí. :::ii o ·Senado officias:>e, V. Ex. teria toda Ioa.zã:o., 
~1as. -si não offit;ion. não t! a nós, Camal'a. ·-dos Deputados, que 
l'nmptde ctwr·igir· qunlqtii'L" •'ngano ou it'l'egulat·idade que lá si 

1 Livcsse commeltido 

O Sn. MAUIUCJO 11" L,\CEnD.\ - St·. Pt·csiúen;lc. 1.·.cspeito 
mu ill 'J a opinião do nob·re. Depu:.t.adtl, ma.s insist:O. Si preva
~cnr a opi-nião da noore D(}puta.do, vamo<; • nos encontrar 
dcn.nlc dMta anomalia: O :::.enado dclibe-t·ou !;Obre a emcnela, 
cxi:'if.ia uma en"ftlnda, que íh::sappcu·eccu. Si ha inte.t·esses .:.._ 
vamos díz'CI.' - pc:;iioocs, dc-fendendo a emenda, quaes foram· 
l!&sl'~ in!e~.·esscs vcs.soaes, Q:..IO fizeram dcsappa·rcce-r a emen
da ? Si lla gr-avidad~ em dE!IIibera:t· sobr•! uma emenda as'3im 
desa·pparecida. ainda ha. maio.r gravidade em não delibet'ar
mos. 

O Srt. PAULo OE FMNTrN - No or6amcnto da Vüu;ão, 
uc_u-sc tun i'ac'lv ideu•t.ico. Havia mna cmonti'a (!UC não veio. 
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Veio um of!icio do Senado co·t"Tígíndo . Si, l'ealmente, ·o facto 
!'e. deu, como V. Ex. suppõc·, basta t!UC o Seua:d.o mande um 
•11'fici:o, fazendo a ooi:lreccã.o; llo conlirario, uão · é re::,"Ula:r . 

- o. 8n. i\L\Uli.WkJ nE Lw~;rwA ~ No .caso <ia Via.yã.o, tinha
mo:; dea.nte <le nó.s, mult,a." horas du Lrabalh<t . .lia via Lem.po' de 
se l)fl'it;iar e o Senado uHiciou. i\1\15 no oo.so actual, sendo esse 
projecto o u.Itimo que .se votou ás 3. horas ·da ma<lru,gada .•.. 

O Sn. PAULO ·DE FRQNTIN - Mas já. houve sessão Il() Se
nado ás 11 he>ras, e a COrL'OOÇão ;pod-ia ter siÔO feita at-é pelO 
tclep.hone. · 

O Sa. MAURICfO DE LACERDA - V. Ex. a.cce~ta. a. ~on»nu.-
nival(áO pelo tele.phone ? · · 

O SR; l?AUL'O DE FRO-NTtN - Sim. Per-feiltam-ente. 
O SR. l\1Aumcro DE LACERDA ~ Poi.s comm.un!ico a V . .Ex. 

que já veio essa. resPosta pel<> tele.phone, segundo e$L'Ou in
J armado. Não que.ria lembr:llr-me d:o telephone, mas como 
V. Ex. sugge:i.·.iu • •• 

· O 8&. PAUIJo DE ]'RON'rrN - Ba~Sta. que l> Sr. Fresiàento 
as:;uma a. 1·espoll.l>aóbi1lidade des~ ~llltllluni~ :peLo tele-
pbone, pa.Da que eu fique de aceõrdo com V . EX. . 

Ma.s, si o Pll'esidente n~ ''t.oa:oo.r es-sa. 'l'eSP.onsabilida.d~ 
temos ainda um (lutro meio : é tomar-se um au.tomovel, que 
puderá leva-r 15 a 20 minutos de ict.a. e yolta., e ~im, 'tem05 
:;. solução satis.t'act'O:ria. 

0 SR. MAURICIO DE LACERDA - EE;l terceira não; ma& €Ui 
.;c,.gu.nda •. 

O SR. PAuLo DE FRON'l'JN - E sobr.e a terceira " 
,o Ss. MA:urucéi!> aE LAcERDA - Não ha. ll(}tioias. ·· 

. . 0 S'R. PAULO DE FRC>NTiN ..:...._ Tive OCCD;Sião, oomo Sén.a.oor, 
de . ter emendas a.p.provadas em ·segunda e . que d-esappa.reoe
ram sem >possibilidade de sersm enoontl'a.das .•. 

0 Sa. .MAURICIO DE LACERDA - Portanto, a questão, é 
que o Senado, communicou que a emenda eXiste e que foi 
ap.provada, de · :t:ooto, em 2a, mas na a• essa emenda · ~appa
receu. Trata-se de uma (}missã-o que .o h<mrad<l Rel-artm .deve 
pedir a Cama.t~a. que considere. E.u <lecla>l'O que vo~ei ·a fa
vor no senti-do d e ser consi<denada a emenda. (Muito bem; 
m.uito. ·bem,.} • 

· O Sr. Paulo qe ·Fil"ontin (para encamínht:tr a votação) (*) 
· .- ~r. .Prcl'id~mtJ:>. a qu~stão me parece nnúto simples e nada 
q}m <·om ú Camara dos Deputados, :passo.u-se n o Senad~. 

C) Este discurso não foi revisto ,pelo orador. 
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Uma emenda. foi alli ::tpp:·ovada CJU segunda discussão; 
cs.sD, emenda não consta, nem da terceira n(!m da redac<'ão. E' 
exacto que é uma irt'egularidadc, porque uma emenda· appro
va{!la em segun-da, 'llâü póde sumir-se, ma.s V. Ex. va:e ver, 
não é um facto novo: 

Quam:l'o Sl•nador, aprcser.teí varias emendas a todos os or
t:J.!!lC:nlos e varias dclla8 approvada~ em segunda diseus;;ão 
dcsappar0.ceram em ter{:eira. 

O SR. MAumcto DE Lv:::rmD.\- V. Ex. me permitta: uma 
em.enda fl.PPI'ovada f!rn segunda, só pódc desapparccer, regi
llle!~Laimentc, pot' uma supprc.s~iva em lcre.eira. o que aliás 
não existe. 

Apresentei umu emenda supprcssivu c o Sr. Presidente 
da Camara rccuso:1-a, dec1al'ando quo votasse contra. 

Não ha. nccessida,d'e de emenda suppressiva. Basta que 
qualquer SQnador ou Deputado peça o d~staque da volação de 
um a.1•iigo em terceira discussão, "Votando contra para que ella 
feja eliminada. 

Sup.ponha-sc que se trate do art. 5• de um project.o. Eu 
peço ser destacada a votação desse artig.o e a Camara resolve 
que o mesmo S~Ja rejeítado. .Está, portanto, supprimido por 
m~io da rejeição, sem emenda suppressiva·. 

o Sct. PIRES DE CAflVAUro - V. Ex., com o seu brilhant-3 
taiPuto, ha de ver ·que o dc;;taquc não importa em uma sup.
pre-ssão. 

O SR. PAULo DE FnoNTrN - O ponto de que estou tra
~ando é o scguinLe: A Camara dos Deputados não recebeu a 
em~nda. A emenda não foi approvada pelo Senado em ter
ceira dis(',USsão. ·AI redacção não 'foi igualmente . approvada. 
Nestas condições, se houve irregularidade, essa irregularidade 
uão póàe ser sanada pela Camal:'a dos Deputados. 

O SR. JoAQUIM OsoRto- Apoiado. 
O SR. PAULo n:e FiROl>Tt::s- -Quem p6de sanal-a é o Se

nado. Si o Senado nos mandasse urna communicação de que 
('ffcctivament8 essa emenda foi approvaaa, c qce foi um es
queeimr~nto niio ter sid-o incluidla. ent.re as emendas a:Pprova
<las, não haveria duvida alguma. 

Agora, a nossa acçã.o .. ,•m rela.ção ao que se passou no Se
nado, é absolutamente nul:a, rouno nulm. seria a acç-ão do Se
nado em caso identi0o. 

Devo accresce.ntar como 11rocedente, a declaração que eu 
fnzia de que. como Senador. cu apresentei emendas a varios 
orçamerrtos. c tive or.casião de verificar, que depois de appro
vadas em· se.gunda discussão, foram supprimidas em' ter(',eira. 

Não é uma questão de má fé c sim de um esquecimento. 
O facto é que sup.prímiram. e supprimida não- puderam 

mais ter siguimenfo; quem era Interessado devia ter cui-dado 
doJias. 

C. ~ Vol. XVI. 51J 
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o Sr. Presidente - Neste momento tive pelo telephone 
comunicacão do vice.-director da Secretaria do Senado de que 
esta em-nnda foi effectivamente approvada em s~gunda dis
cu~são e não foi supprimida em terceira. Só por um equi
voco não foi submettida- á Garoara. 

Devo, entretanto, declarar qu.e a Camara não se pronun
ciou ainda so-bre essa em~nda, e s i approvar a emenda. a 
quesLão fica liquidada; mas si ~ Camara rejeitar ... 

O SR •. PIRES DE C,\RVALHO- Fica tambem 1iqui·dada .. 
O SR. PRESIDENTE - ••• não fica ilquidada porque o Se-

nado não se pronunciou pela segunda vez. -
O SR. MA.Ufl.lCIO DE LA.CER.DA - Ma·s o parecer é favoraveL 

•0 SR. PRESIDENTE- 0 Relator dirá. 
O Sr. Joaquim. Osorio (para encaminh.a:r a votação} -----< 

Sr. Presidente, a m<f.ioria r!a Comrnissão, contra o meu votJ, 
entendl':u_ que, veneedora a preliminar, de se tomar conhe
mento da · emenda, devia dar parecer favoravel á mesma. E' 
o que tenho a relatar. 

O Sr. Presidente - .Á' vista da informação do Relator, 
que considero official, vou subrnetter a emenda á votação (la 
Camara. 

O Sr . Presidente - Communico ao!'; Srs. Deputados que 
a emenda n. 17 só poder&. ser r ejeitada por dous terços dos . 
vetos. O Senado manteve por maioria a emenda. A Camara a 
Ir>ante\'e, por maioria, a primeira vez; SÓ póde rejeital-a p~l 
dous terços de votos. 

o Sr . . Paulo de Frontin - Peco a V. Ex., Sr. Presi~ 
dent e. que mande proceder á. leitura. da. eme-nda em debat e, 

Encerrada a discussão unica das em~ndas mantidas pelo 
eenádo ao proj9cto de fi:s:aoão de forr;;as ·de terra 6 annuu
ciadCI. a votação. 

Approvada. a seguinte. 
lENDA. DO SENADO 

N. 1 
Acerescente-se onde convier: 
Fica sem effeito o art. i2 da lei n. 4.028, de 1920, de

vendo voltar aos seus lagares os officiaes que, achando -.<e 
ainda aggregados, não t enham sido julgados 'Pelos conselhos 
de que trata a mesma lei; med ida e5-ta que deverá se es
tender aos officiaes que búuverem sido reformados e aos que 
tiverem fallecido. 

SUB-E.MENDA 

Menos as paravras «que h~uverem sido teformados e 
aos~. 
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(Emenda não cmJ·iadc. 11elo Sfmado, mas aUi approva.cia, 
con[onne <:onsta do Diario do Congresso) . 

Rejeitadas successívamente e unanimemente as emendas 
maniic!as pelo Senaão de n&. 2, -4, 7, 9, 10, i!1 e 17. 

. O Sr. Costa Rego (pela ordem) requer a verificacão da 
votai]ão da emenda n. 17. 
. Procedendo-se ::1 ·ver"ificação ·-da votação, 'reconhece-~e 
terem votado a favor 53 Srs. Deputados e contra 7s; total 131. 

O Sr. Presidente - A emenda n. 17 foi approvada. 
Votação da emenda n. :1.9, mantida pelo Senado. 

• .o Sr. M aur~ci o de Lacerda (para enca:minhar ·a votação} 
( ) -Sr. Pro:ndente, a emenda 'D. 19, -e a. que se refere aos 
profe.ssoser d-o CoUegio Militar do Ceará. 

Pelas ineq>.livocas demonstracões da Ca.wara, na sessão 
n ·jcturna, ficou claro que a sua opínjão se dividiu profunda
mente em tornJ .da emenda. 

E, só o faeto de se ter recorrido ao processo d2. votacão 
global, e de, e;;tc:amirrhando· a votação, ter ~u permanecido na 
0$pera.nça de que o honrado Relator modifwasse o seu pare
r.er diante dos rr:eus argumentos, c, porlanto, não requerer o 
;;~;u destaque, impediu que isso fosse solicitado a tempo; dah1, 
quando o honrado Deputado por Minas Geracs, accudindo a 
intcrYenção qu~ ·no debate iam tomando outros co!leg-as, entre 
os quaes o representante paulista, Sr. Carlos de C:tmpos, for
mulou o seu requerimento, solícitanào ··o mesmo destaq.ue par'i 
~ue a Camara, não confundindo com as demais, e votando 
destacadamente, pudesse sobre ella se pi'OnlJoD.ciar-, segundo as 
corr·entes que f e manifestavam no seu seio. Este requeri-
mento não pôde.: ser approvado. -

Nestas co-ndições, adoptado o processo parcellado de hoje, 
não cabe fazer o requerimento de ho.ntem ~ cabe-me, porém; 
dizel.' á Camara. que hontem se manifestou ora em sentidn 
f;untrat'io, ora eD S('ntido favoravcl, segundo duas correntes. 
que essa é a -emenda re>lativa. -avs professores do Ceal'á. (J.Iuito 
ót:m; muito bem.) 

O Sr. Mario Hermes (pa.1'(!. en.caminhar a votação) ( •) -
~r. Presidente, ssign~i com restriccões o parecer S<lbr-e 
.~c;:;a emenda. Acho, que, realmente, os actuaes docentes do 
Collegio Militar do Ceará, estãc amparado.; por um direito, 
concedido pelo Governo que os nomeou; o mal consiste em 
ferem feitas as nomencõcs para esses cargos, sem o concurs0 
~~ i.gido por lei ~! pelos regulamentos C'scol:lr(1s, m::ts a verdade 
1.: que, uma vez c1ue a administrac;.ão nomeia., estabelece coro o 
nomeado uma '.:<!rie ~e compromissos, aos quaes não póde 1:'
nio deve faltar .. 

·.c·}. ~te d!SCU!:S.Q ~ ,.º~ ~ev!~ pelo ~~r. 
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Por outro ~ado, o Governo fez abrir concocso para o pre
ench imento dos lagares em questão, antes de findo o prazn 
que havia conc•••Jido aos actuaes docentes do Collegio Milita:r:. 
do Ceará, prazo que finda êm fevereiro do anno p:rox imo. 

A Commissí:í0 de Marinha e Guerra não teve outro intuü<:l 
sinão manter o que está prescripto em lei e em rc~lamentos, 
quanto ao provimento desses lagares. 

Ora, a lei é .precisa e clara, exigindo o concurso para se
melhantes cai'goo, ~on:c.urso que está ·send:o feito, tesndo si{lo 
a Commissão informada de que na secçãQ de mathemntica 
r:lle já se effec::.uou, as theses foram approvadas. c apenas se 
nguarda a nom·~:2ção dos candidatos classificados. 

O 8'R. :ti>Lu:HJCIO o;;: LACEHDA - O que c1.1mpre é considera? 
() aspecto 1egal; e até agora só temos ouvid•> allegaçõe:; vagas, 
<lc inten.ções ministeriaes, sendo que, quailido se invoca a lei. 
(·ontra a medida, aquella é citada em sentido contraJ'io ao da 
se:us termos. 

O 8R. MARio HEfuviES - A Commissã·o ele Zllari.nba. e 
Gueorra nãQ podia entrar em todas as minucia.s da que~tão . 

O SR. l\L\Un!CIO o~ LAGERDA - ~ias á. Camara compet~ 
csamina.l-a . 

O SR. i\llAa10 HERMES - Parece-me quu a comoeteníCia é 
do Governo . 

O SR. !\L~wucro DE LACERDA - Como, si b proprio Gover
no é o accusado, por V. E:c. mesmD, de ter conferido direitos. 
que depois qu:er violar ! ! 

O SR. PA'u l-·J DE FRo::-<TIN - Peço p ermissão para pergun
tar ao digno orador : Já existe concurso, termnado e j!llgado. 

O SR. MARIO HERl\·ris - Como disse, na sec~.ão mathema
i.ka o concurso Já foi feito. 

O SR. Osoruo DE PAIVA - E apenas se aguardam as no
meações. 

O SR. 1\fARW HERMES - Ouf..:oa circumstarroia que cumpN 
! cr em vista ~ R de que tem havido, por a'3:üm dizer , certo 
rJescuido ntJ prNmchime.nto dos logares de que se. trata. De 
facto. extin.cta a Escola Militar do Cea:rá •e. crea:do a lli o Col
lcgio ·Militar, o~ len f.es da primeira, que ficaram em disponibi
lidade, podiam perfeitamente ter sido aproveitados no Col
u~gio . 

Com esses actos irreflei!tidos da administraeão. nom0ando 
liOVOS docentes. sem necessidade, dentro em algum tempo te
remos um verdadeiro e:x:ercito. d:e professores. 

Xa bypothc~e Yertentc, por e:x:emplo, o r esultado foi ess~~ 
C:e se crearem certos direit.os para. dous grupos, ao. mesmo 
[,:mpo; dando em.ejo a que clles Iitigem no .~.>.omel'!to present.:•. 

O SR. MAUlliCIO DE LACERDA·._..., Ahi, V. Ex. tem razão. 
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O s·R. MAR to HERMES - Por isso, assignei com restricçõea; 
em todo caso, 1credito que á Commissão de l\farinha e Guerr'l 
rJ:iO competia re:oolver sinão pela fórma que o fez, concitand'' 
o Governo e o proprio Poder Legislativo · a que se mantenh!>. 
sempre o preenchimento desses cargos por me~o de coneur~n, 
d!! aecurdo com a lei e os regulamentos. {Mmto bem; rnuttt> · 
bem.) 

O Sr. Eloy Chaves (para encaminha1· a votação) (") ~ 
Sr. J>residecte, apezar d~ ter o H!u~tre collega, D~put~~o 
pela. B:-:hia esclarecido .devidamente o assumpto, ped1 a pa
lavra para accrescentar alguma eousa. 

0 Sn. MAURICIO UE LACERDA-Por ora SÓ se teem feito aqul 
discursos quanto a emenda. Desejava qur, trouxessem a lei 
para combatel-a. 

O Sn. Euc(Y CHAVES - Lendo-se a emenda logo se 'V'C
rifiea que não póde ser acceita. 

Ahi ~e diz que os docentes do Collegio Militar do Ceará. 
nomeados em com.:nissão por dous annos, em 1919, SP.jam 
considerados em commissão por cinco annos, resalvados ss11s 
·direi tos, etc. 

A questão se re~s-lve no seguinte: foram nomeados ~1C
terminalios profe(;.~ore~. foram considerados em commissão,
ahi comer1\ a illNaliü.ade -. por d(lus annos. 

Agnra queremo's prolongar- essa illegalidadc :por mais tres 
ann<QS. · · 

Si os re-gulamento.') militares todos estatuem que P.S~"
cr,rgos devem ser Pi.'~~er.chirlos por meiõ de concurso, tettao-::o 
dado u:na illegalidade por dons annos, porque vamo~ n(·~ 
prolongai-a? 

0 Sn. 1\t\ r;R!CE)' DE LACERDA - Não é exacto. A lei m!!r. ~ 
dava crear o Collegio Militar do Ceará nos termos dos de B,:n·
b:lcena e de Porto t.1 egr!3. Estes ultimos tinham docentes ~li:r.:1 
concurso nomeados por cinco annos. Os professores n0me~
dos para o Cear~ c::!ão nessa.:; condições. No caso de va~a. 
diz o decreto de 1918, que se :1brirá. concurso. 

Quanto aos que .i á estavam providos, sabe V. Ex. o qtie 
diz a 1~!? Ficarão vitalícios. 

E9Se.~ que, pe-la lei, já estão vitialidos, irão ser afasta.d.os 
p elo concurso. . 

O Sn. EL-:">"Y ÜHAYr.s ·- Quando essP.s proressores foran.. 
conside:-adcs em ~ommíssão por dous annos, clles sabiam qnc. 
terminado os dous annos, tinham de ser sujeitos ao ciJn
c:urso. Por que, p~:rgunto de riovo. vamos prolongar até cinco 
:1nnos esse estado de .c.ousas irregular, que está terminando? 

( •) Não foi revisto pelo or.ador. 
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A Camara deve é deixar que se liquide esse período de 
dou.s annos, porque ahi ós direitos se resolverão pelos meio-s 
legaes. (llfuito bem; muito bem.) . 

O Sr. Joaquim Osorio (para encaminhar a votação) (•) -
Sr. Presidente, a Commissão de Marinh'a e Guerra sente-se no 

· dever de insistir pela r ej·eioão da emenda do Senado. 
Trata-se do provimento de cargos no magisterio. A Ga

roara não p6de deixar de attender a essa condição, não pódo 
çeder absolutamente, em um assumpto que diz respeito a 
mt:e:resses dó ensino publico . 

1ÜS professores em questão foram nomeados, em com
missão, pelo tempo de dous annos; acceitaram essa: commissão 
por esse tempo, e estavam no desempenho dessa commissão, 
sabendo que era sómente por dous annos. 

Foi aberta ínscripção para o concurso de docentes effe
ctivos e só se inscreveram tr'es dos que estavam em· com
missão . Tal a informa~ão que tenho, presumpção, porta-nto. 
deve ser a de que a maioria desses docentes julgou-se incapaz · 
de prestar concurso, pois, como disse, s6 tres se inscreveram. 

Houve, ·entretanto candidatos que se inscreveram p·~ra o 
eoncurso, qué está sendo effectuado a,qui no Rio de Janeiro, 
sendo que quanto a certas materias já esta até concluído. 

i() SR. 1\I.-mmcro DE LACERDA - V. Ex. attente para o se
guinte; o ideal de todo o Exercito 6 ter os officiaes nos seus 
PQ$tos e os actuaes concorreP.tes .que são todos tenentes, que 
.se vão reformar com posto ·e1evado, como professores do Col
legio Militat' do C-eará. e isto quando se trata de tirar dos 
coHegii>s militares da jurisdicção do Ministerio da Guerra. 

O SR. JoAQUIM OsORlO - P ese a Ca'rrlara a situação que se 
vae crear. O concurso está sendo realizado e dentro de poucos 
dias os cargos E-Starão providos. 

Conio h a de ·a · Camara, n·esta hora mandar pro rogar a 
cornmissão dos docentes sem concurso para: o exercicio de 
cargos para os q\.raes se effectuam ··concur sos ? 

Jsso corresponderia a instituição de uma nova classe de 
addidos : os do magisterio. 

A- emenda não attende ao interesse do ensino, n ão h a di
reitos adquiridos offendidós, é inconveniente porque elimina o , 
concurso, para dar preferencia 'a professores que n enhuma. 
prova- d'e capacidade deram. (Muito bem,· muito bem.) 

Rejeitada a emenda n. 19 mantida pelo Senado. 
O Sr. Mauricio de Lacerda (pela ordem) requer a veri

ficação da votação da emenda n. -19, mantida pelo Senado~ 
Procedendo-se á. verificação de votação, reconhece-se 

ter em votado a favor 48 senhores D.eputados e contra 77 .. 
total i25. · 

O Sr. Presidente - A emenda n. 19, foi approvada ., ,__ __ _ 
( '") Não foi revisto pelo orado;r .. 
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RejciLudus successivamente e unanimemente as emendas 
ns. 22 e 25. 

O Sr. Presidente - O projecto Y'áe :í. Commissão de Re
dacção. 

O Sr. Andrade Bezerra {pela ordem) roq:ue:r e obtém dis
pensa de impt·L·ssiw ria rcdacção final do projecto que''í'ixa as 
forç~ dl) LeJTll nfim de ser immcdiatamente discutida e vot'!lda • 

.E·' lidtt e, ~em observações, approvada a se~inte 

REDACÇ.~O 

N. 79 'C- 1920. 

Redacr.cio (illlll. do :proiccto n. 79 C, de 1920, emendado pelo 
Senmlo, fJHI.: fixa. as {orças de ten·a para o exercicio 
de -/!13!,( 

O Collg'l'CSEO Nacional decreta: 
At·t. 1. • Al'i for~r.s de terra, para o exercicío de :1.92:1., se

rão consli tu idas: 
a) dno:; ofJ'ü:inc~ de f:t linha, constantes dos differentes 

quadros <Jus at•mal'l e serviços, de accôrdo em numet•o com os 
decretos ns. 1 ( ,/j\17, de 28 de fevereiro de 1915, e 13.653, de 
18 de junho de I~~ I !l, [lSSim distribui dos por postos: 



(") 

!!l' 
~ t . o. 
li! 
o 
{'l 
5 

<:) 
8 

-;,; mO líl <i ti) ~.(!l ~ 
I I 

<1>'1}! (1) ~ "' c 
'iii "' Q) .1:: 

~·== r.l~ ...,Q) 
1-< ·~ "' Ser viço· e armas o f-o ,~ s:1 tjc::l o -' QUI é "' Observações Q) <» · .... <P .. o 11)0 . .... ·a s~ mo ,_. dv d,.Q I-< c ... ~ 

..... ..... 
C1! 

~~ 
~ 8 c:> o ...... ~ 

B -~·· u n .... c~ ~ () ""' C-r ..... ~ 

3 ''~ Q'> 

~ 

* l!l ..., 

~ 
'" Estado.,. maior gei1eral. .. . .. f 8 20 - - - - -· - O posto do m:u•cchalnil.o ó p1·o· 

mwhido om tompo do paz. 
Infantaria . • . .. • • • . . •••• • •• 3i 21> 7i 291 339 <\;"" .-- - - ·~it 

Cavalla!'ia ... . . .. . . .. . ... .. - - - :1.3 i9 31 H8 201 i a7 
Artilb:;~.ria .. . . .... . . .•• , •• . - - - 25 39 52 187 206 17:'\ 
Engenbal'ia .. . . . ... . .. . . . . . - - - H ! 5 28 70 59 ·4-l 
Intendentes: •. . .. • . .••• .. . . - - - - 3 5 21 8~ i Ol 
~1edico!:t . .. ., , .. ...... ... . .. .. - -· i 6 H 3i 85 101 :107 
Pharmacouticos .. . . . ... .... - -- - l 2 6 23 33 ~4 
Votcrlna t•los •• •••• ••••. • ••• - - - - - i 5 ~-2 70 
Dentistas ••••• • • • •• . • •••• • • - - "''- - - - 2 ·10 :10 lhtlnclo pela l•Ji n . 2 :!l2~ , 

Pieadores . . . , .. . , ... . ....... 
do !l do janeiro do i!Hl.\. 

- - - - - - -- - i I Idem, podondo o Gol'CI'IIó 
ap,·ovcital-os como sogun-
dos tenentes inton iun1os. 

~ 
;:/. 
"'-
~ ..., 
~ :~ o. ;..,: "' z ~ g; 

Ul 

ti 
;:. 

(') 

~ >· 
~~ 
;> 

Quadi'O especinl. . .. ... .. . . ·. -- i 2 H 10 8 9 
Quadro cc l~,. • •• • .• ...•..• •• - - - f i 
Officlnes qne r evel'tom.ut em 
vir~udo dodccroto n. 3,'788, 
de 3 do ou tubt•o de Hl1 9 • • - - i 1 - -- ~- - - -- - - - -

~omm~ . . ... .. ..• • ••• •. i . !) 24 i OO i 32 2i3 8:1:1 1. .075 !.222 

-·---

Dous aapitãas o tL·es 2°1 tenontes s? sor.'lo promovidos quando forom ot·ganizados os 3"' ba.talhõcs do todos os regimentos. 
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b) dos offlciaes da L'e>.et·va da 1'Iinha em serviço no :\Iinist~rio da 
Guerra, de accõrdo com o decreto n. 3.352, dG 3 do outul>ro de i917; 

c) dos ollidaes de 2"' linha destacados no de~artamento respectivo 
e classificados na' armas e servit;os, de accô1'do com os decr·etos 
ns. 1.3.040, de 29 de maio de !918, qne organizou o Exercito de 
:a• linha e i3.3;;2, óe 26 de rlczembro de HH8, qne approvou o regu
lamento para o referido departaruento, sendo os mesmos considerados 
em cornmissão por tres annO:>, n. contar de 10 de janeiro de 1920, 
findo o que poderá o Governo coiJser ,.al·os po< pcl·iodos consecutivos 
iguaes, gosa.ndo. ent:·etaoto, das va.nta~ens rio a.rt. 25 do decreto 
n. :13.og,o, de 2!) de maio de HHS, e as:;im dístdbt.idos: 

Cargos 

hefe do depar·tamento . . •.••• 
'ub~cbefe do departamento ..• 
c 
s 
s ect·cta.rio .•.•..•...••..• ••• 
A..djuncto do departamento .••. 

ssistente •••• •..•..••••••.• • 
. 
A 

A 

Auxiliares do departamento ••• 
Auxiliares do departamento •.. 

judantes de ordens •••.••. .. 
Chcres das delrga.cias junto á.s 

r egiões (excepto a t•) e cit'-
cumscrípri}es rnilihres •.... 

Sub-chefes das mesmas .. . .. .. 
s ecretarios elas mesmas •. .... 
Chefes das delegacias dos de-

mais Estados ..... .... .. .. . 
Auxiliares das delegacias .•... 

Total .•• . •. •••.•.•••.. . 

Postos 
... ? 

General. •.•••• 
Coronel .•.•..• 
Ca.pit:'i.O •••••••• 
Capit-ão ........ 
!:apitao ........ 
t•~ tem•ntes •.• 
t•• te11 entes ••• 
i •• tenentes ••• 

Cot·oneis •••.•. 
Officiaes <;up ••• 
Capitães •.••.• 

Capitr~es .... .• 
2°' tenentes .. . 

..... ..... ....... 

Q) 
"';::"" 
o<=> :. .5 Observações <:JQ 
ES· 
::::o 
z 

i 
i 
:1 ou official sup. 
2 ou official sup • 
:1. 
2 
2 
2 

s 
8 
8 

1.2 
i2 Oll i"" tenentes. 

--
60 

d) dos aspirantes a· official da activa c da re~erva; 

e) de 750 alumnos da Escola. Militar e praças tlo estado
maior da m rsm a escola, de accõrdo com o l'egulamento ap~ 

·provado pelo decreto n, 13 .574, de 30 de abril de 1919; 
f) das praças dos estados-menores da Escola •!e Estado

Maior, de Aperfeiçoamento de Officiaes e da Escola Militar 
de Aviação, consignadas nos respectivos regul::tme:ntos; 

U) dos sargentos amanuen.ses de 1 a linha e~ü::tentes ( 49 
ele 1" classe e 127 de za classe -.decreto n. 13.13/i, de 16 <i~ 
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agosto de HHS, e lei n~ 3. Gi4, oe 7 de janeiro de f9i9), ex
tincl.o o quadro o preenchendo os Jogares de encarregados de ~. 
escripta na-s reparticões militares, segundo um novo regula- ~. 
mento.. a organizar pelo D. G.;, obedecendo á::> segumtes 
bases: · 

I) o total de praças empregadas nos servicos de escripta, 
inclusive os amanuenscs, emqua,nto re3tarem, não excederá 
de 304; · · 

li) as vagas existentes e as que forem occorrendo n9 
numero acima serão preenchidas por sargentos de tropa, que 
satisfaçam as coDdiQões de habilitaçao a estabeiécer e que 
i!Ontem, pelo menos, dous annos de bons serviços na tropa; 

h) -de 4-í amanuenses de 2a linha e das praças ordenanças 
da mesma linha, fixado o numero pelos decreto-s ns. 13. 040 
e i3.352, já citados; 

i) de 42.808 prae,as I!] p:ret, distribuídas pe1as unidades, 
de ac~ôrdo com os quadros de efí"ectivos normal ou de in-
.s~rucção; · · _,. 

i) das praças desti'lladas aOtS serviços especiaes. 
§ 1.• Os segundos e primeiros tenentes e ·capitães, de que 

trata a lettra c, farão -clous estagias de tres mezE's, em um 
corpo de· trorm, ficando, si nece.3sario, dispensados durante 
esse tempo do servioo na repartição. O chefe da repartição, 
de accôrdo com. o commandante da região, organizfll'á a escala 
para esse esta;;io, de fórma a não sobrecarregar ') :;ervico dos 
demais officiaes da repartição. 

§ 2.0 Identico estagio será concedido a quae~quer outros 
subalterno;; e capitães da 24 linha, mediante requerimento ao 
commanda:n-te da região ou circumscripção. Si forem em
pregados publicos, -continqarão a perceber os respectivos ven
cimentos. 

O numero desses est.agios não poderá ser maior de dous, 
ao mesmo tempo, em cada corpo· de tropa.· 

§ 3.0 Semelhante concessão poderá tambem ser feita 
pelos comm~ndantes de região e circumscripção a. officiaes da 
Guarda Nacional, de qualquer posto, candidatos ao officialato 
de 2" linha, mediante prévia syndicancia, na fórma da lei re
spectiva. 

Art. 2." Esse effectivo poderá ser elevado: 
(t) de 10.000 reservistas de fA e 2• c~tegorias ;p~a as 

manobras annuaes, cabendo ao Esla-do l\1a10r determmar a· 
região ou regiões onde deva ser feita a convocação; 

b) ao do guerra, em ca!!o de mobilização . 
. Art. 3." ,Os claros serão preenchidos por voluntarios e, na 

falla destes, por sorteados, de accôrdo com o regulamento 
approvado pe,lo decreto n. 14.3'97, de 9 de. outuibro do ~or
rente anno, -excepto quanto .ás .praQas destml-'l,das a serv1cos 
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cspeciaes, cujo recrutamento obedecerá ás regras estabele
cidas nos re;;ulaméntos e instrucç.õcs que regem .esses ser
vicos. 

Art. 4." A praça ou ex-pra~.a que, tendo feilo concurso 
para. provimento de cargo federal, haja sido juigada habi
litada, terá preferencia na nomeação, independentf• do logar 
alcançado na classificacão, continuando, porem, no serviço 
:militar até termina~ão de seu tempo, sí estiver nà effecivídade 
e. não. for ~ngajada, ficand~ relevada a preseripção em que 
t1ver mcorrrdo ou venh~ a. mcorl'er. 

O Governo Federal. promoverá junto aos gc>vernos es
taduae.s ou municipae.s a concessão de iguaes regalias em re
lação aos cargos publicas de sua administração, podendo taes 
governos dar préfercncias ainda aos filhos destes Estados. 
· A:rt. 5." Continúa o Governo autorizado a extmguir defi-

nmvamente o quadre de picadores, aproveitando seus officiaes 
no qua-d·ro de intendentes, nas vagas e mediante eoncurso ou 
em ca.rgo publico. · 

"§ L" Os p iACadores q;ue forem habilitados em concurso 
normal para preenchimento das vagas de 2° tenente inten
dente terão precedencia. de coUocação, no respectivo quadro, 
sobre os demais candidatos habilitad-os no mesmo concurso. 

§ 2.• Os picadores que forem pelo Governo aifroveitados 
em c~rg,os ·publjcQs serão na mesma occasiáo reformados. 
· Art. 6." Fica o Governo· autorizado· a cort:;ervt.tr nos cat'
sos, até que haja officíaes na mesma região e de postos ~re
.~c:ripto~ pela le~tra c do art. 1• desta lei, transferitios para a 
2• linha, ·os offieíaes -da Guarda Nacional que :=;t~rvírero. nas 
Delegacias dos ~tados, como chefes, sub-chefes e secretarias . 

.Art. 7.0 O Governo nomeará instructores das linhas <le 
tiro, em localidad~>s onde não haja guarílicão mil1!.ar, dentre 
os officiaes da ·reserva da f• linba e oi'ficiaes da 2• linha, {j-e 

· reconhecida idonei<iade profissional, principalmente quando 
criqndos do professorado primario, {lOnced'8ndo-lhes a grati-
ficaç.ão do posto de 2° ten~nte. · 

Art . 8." Além da transformação do Curso· de Aperfeiçoa
mento da Instrucrão de Infantaria, em escola de sarsentos, au
toriza-d-a pelo art. 13 da lei n . 4.028, de 10 de janeh·o de 1920, o Governo tratará tambe:m da creacão de uma Escola àe Sar
gen:tos de dàvallaria ·e unia Escola de ~argentos de Artilharia 
de Campanha, ambas no Rio Grande do ·Sul. A ófficialidade 
das mcolas de sargentos deve:-i ser recrutada entre o~ offíciaes 
oue concluírem, com boas notas. o curso da Escola de Aper
feiçoamento de Officiaes, o (i e Estado Maior ou o d~ Revisão. 

Pa:ragrapho unico. Essas escolas a creai." no R10 Grande 
do Sul serão- .eonstítuidas por um ooauadrão e uma baterja, 
respectivamente, de corpos de tropa daquella regiií.o~ aos quães 
o Governo dará a organização adequada ao fim especial a que 
se destinam. · 

· Art. 9.• O militar que for eleito Presidente, Senador ou 
Deputado estadual e aquelle que, com .permissão do Minis-
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terio da. Guerra. for nomeadú secretario do governo do E~
tado, será posto ·em disponibilidade, ficando isento dos deveres 
disciplinares durante o exercício do cargo. 

Art. 10. O Presidente da Republica, pelo Ministeri"o da 
Guerra, convocará, por occasião das manobras annuaes, o 
pessoal necessario da zn linha, a juizo do Estado Maior e 
informações do D. G. II, em todas as localidade!" onde seja 
possível applicar os alistados em serviço de viação estra
tegica, reforço das guarnições e quaesquer outros servi~()S 
proprios da 2a linha. 

Art. iL O tempo de serviço de voluntarios d-e mano
bras de que trata o art. 58, da lei orç.amentaria n. 3. 454, de 
6 de Janeiro de i9·18. tratando-se de officíaes, será computado 
~mente para os effeitos de reforma, não podendo, de fórma 
alguma, recusar datas -de promoções, l}):reterindo direitos ad
quiridos. 

Art. i2. Os a:mirantes a officiaes do Exercito e os da 
Marinha e -alumnQs <las escolas militares, mesmo ·rep-etentes, 
cujo curso se ache incompleto por falta de a..pprovação em 
umoa ou varias materi-as, aulas ou cadeiras theorícas ou pra
ticas, teem permissão para fazer e..-rames dessas disci-plinas 
que l!he5 faltam, desde que se sujeitem a fazel-os na época 
propria d'e ~ada anno lectivo. · 

Art. "13. Os dlocent-es do Collegio Militar do 'Oearfá, no
meados em cornmissão porr dous annos, em 1.919, são c·onsi
dera.dos em commissão por cinco annos, resalvados os seus 
direitos a concur-so e ·do·s candi-datos aq .c<Onoeurso aberto que 
i'orem legalmente habilitados, cuja investidura vitalícb1. terá 
logar desde logo nas vagas abertas ou nas que se derem, fin-
<las aquel-las commissões. · · 

Art. 14. As unida<les da 2• linha <lo Exercito serão, obri
gatoriamente installadas nos quarteis d'as uDJÍda.des ~orres
.p:ornd'entes da ia linhn. podendo os officíaes, que o quiz,erem, 
assistir á ínstruccão da r-esp-ectiva tropa, mediante ped:ido fi.O 
eommandanie da unida·de da 1" linha. 

Paragrapho uníco. Para o effeito da insWlação <las 
unidades a -que se refere este artigo será reservad<a, nos quar
tei.-; da. 1• Unha. uma sala ou dependencia, convooientemente 
mohilirJade. on{'le func.cionará o expediente da unidade ~orre~
pcmdente da z· linha . 

. A.rt. 1.5. Bica autorizado o Governo ~: 

a) aproveitar nas Juntas Permanentes de Revisão e Alis
tl!mento Militar os o:f~íciaes superio·res e subalternos da 2• 
linha do Exercito e 00'5 reservas <leste e que serviram no 
alistamento militar. 

b) nom-ear do modo que lhe parecer mais conveniente, 
para membros das Juntas Permanentes de Alistamento Militar. 
os orriciaes da antiga Guarda Nacional, os offieia~ de 2• li
nha e os r eformados <lo Exercito; 
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c) mandar conta.r a<ls officiaes a que se refere o arL 5" 
desta lei, no quadro de intendent.es, a antiguidade da data da 
inclusão dos mesmos no refer'ido quadro; 

tl ) promover o.s officiaes do Exercito que tiverem pra
ticado ou vierem a praticar actos de bravura, valor, distincção 
ou serviços relevantes, ou e:x:traordinarios, em tempo de guer
ra, ou por occasião de per Lurbação da ordem interna, ao posto 
immedialo, observadas as disposicões dos arts. 1° e 19 da lei 
n. 2.290, de 13 de O.ezembro de H.llO; medida esLa que se ex
tenderá ao<S officiaes do. Armada e da Policia Militar e Corpo 
de Bombeiros da Cnpit..a1 Federal, bem como aos officiaes re
form ados, os quaes não poderão, entretanto, reverter á effe
ctividade, e aos herdeiros cos que houverem falleci<lo, uns e 
outl'os, porém, sem direito á percepção de vencimentos atra
zados; 

e) reorganizar o Exercito de P linha, de accõrdo com os 
quach·os C:\ di:iposiçõf)S que se seguem. devendo constituit' o 
quadro de suh-off1ciaes, conforme as disposições abaixo: 
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Q) 

d 
Q) 

~ 
,::2 
s 
g 
~ 
-~ s 
o 

b) Os ofilciaes do quadt•o permanente deverão -ser destribuidos da segu~nte forma, devendo todas as unidades ter efrectivo: 

Especificação 

4 Divisões ••.•...• :·.,...... 4~-
8 Brigadas de Infantaria.... - 8 
4 Brigadas de Artilharia. . . . - _ - 4 
3 Brigadas de Cavallaria. .. ,. - 3 

Postos 

d s s 
o r:n 

4 
8 
4 

4 
8 
4 
3 

Observações 

";2 
à 
§ 
c;l 1------------:1-------------- ---
5 Tropa ..•........•.............. 
-~ Q. ::;. ..••••••.•••• ~ •••••••••••. 

4 15 
4 - 9 -

ó 
"' g 
r2 

Total. ................ , •..••. 

:1.6 

-~ 
~ 

36 
16 .80 
36 108 

22 

i9 
13 

256 
324 

66 

64 
252 

44 

19 
13 · Chefe E .1\I. E ; . 2 sub-chefes; 

chefe D.G.; l\I.B.; Eng. Adm.; 
5"'. 6"', 7a, 8a e ga regiões; Com. 
Art. Costa e Commissõcs. 

320 
576 
HO 

c 
~ 

161 Regimentos de Infantaria. 
36 Batalhões de Caçadores .. 
22 ~omp. de !lletralbadoras. 

, __ ....;.... __ .......;... ______ , __ --- ---'---- --·-·· ------
.5 
~ 

"' 
Tropa. ........... ~.............. 16 36 52 210 ~32 646 360 ·L006 
Q. S; •.. _....................... -:1.2 6 :1.8 i4 32 82 4 86 Diversas commissões c ser-

- ·riços de ordens. CIS 
9 
;... 
< 

TotàJ •......•............• ~-=- --:--J--;
1 

42---;.-;. , 3~ --;---: i-0921 

j 
-; 
> 
d 
~ 

Q) 
'"O 
d 
s 
;... 
< 

·= ; 

~ 
< 
Q) 

"' CIS 

4~R~gimentos de Cav!l-llaria.l-
·12 Corpos de Cavallana..... -

5, Grupos de Trem... . .. .. . . -

Tropa. ••.•••.••.•.•....••.••. ··J ~-
Q. S .................. _. ... _ ...• -

Total. ............ ~ ....... ,-

8 R. A·l\1. •
1 

......... ~ ..... . 
4 C. A •. rtl. .............. . 
4 · C. A. Montanha ........ . 
4 C. Obuzes .............. . 

C. ·A. Costa ......... . . . . 
3 G. A. Cav ...... . , ..... · .• 
2 G. A. Costa ............ . 

Baterias .-\. Costa ......• 

f Tropa ......... ; ..•...•..•... ~ .. 
< Q._s •.•••..•.••.• :············· 

Total. ..............•.. ·: ... 

.} ~~J 20 
:1.2 36 

5 .i O 

-------
4 '12 21 66 
8 6 9 30 

------
12 i8 30 9ô 

8 8 40 
4 4 12 
4. 4 12 
4 4 :12 
2 2 6 

3 6 
2 4 

9 

- -----
8 H 27 iOl 

H i9 28 75 

Annaes-da Camara- Vol. XVI- Pag. 9~2- 1 -

.36 64 32 96 
. Si iU 89:- 228 
20 35 25 60 

--------
140 243 i4i 38?. 

_;:.J6 69 :1.5 84 Diversas com missões 
-~-. vicos de ordens. 

--------
{56 312 :1.;)6 468 

72 :1.28 6~ :1.92 
•28 48 28 76 
. 28 48 23 76 

28 ·48 28 76 
:1.4 2-i: 14- 38 
:1.2 21 15 ·36 
s :l4 :lO 24-

:1.8 27 i8 45 

-- ------
208 358 205 M3 
:J8 ~ 21.4 81 295 Diversas ·com missões 

viços de ordens. 

e ser-

e ser-
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J. O Exercito de. 1• linha, será _d'or• em diante organit&do do, St!uinte forro~·. :•;.' 

li 
• E 

1! 
~ .. ·c 
6 
o 

Postos . . :. ....•.. · 
.... 

Quadro:;, armas e serl.'iços 

Est~rlo-!llaior Genaa!.. .•.. :. -.-1 -

!
Infantaria ...... . . . ...... ,-

. ~ Ca.va.llana . . . . . . . . . . . . . . -
E !>.rtilh>ri, .... ... ... •••. -
~ Engenbari:t .. . ....... . .. · -

Somma ••• •• ••. • .••. .••. •.•. 

-:;E IMooioos........... .... .. 8 n 30 ... s;,(. · tooi 29tl 
, ~~ ~bm:>aceutieos.. . . ...... I 3 8 2~ ~ !g !~~~ ,5 ~- \eter•nar•os- .. .... ·. :- ... 

, _ _;_ ______ ,_ --- - . - · -~---1 
:SOOltn~-- . ••. ·: •• • •• . . ; • •• • - I 9 , i õ 39 !~ · 220 120 5!0~ 

Total. ................. . .. I~~~-; 2!9 6~1~ L056 ~I 
Estndo.:..J.Ia.ior Gener.al. •.. t . i 
. :\.rmas ............ ..... . j -

Somma . ..... ...... . . . { 

13 H 
~~ o posto de marecll~l só será . 

H preencbido em tempo de guerra . 
O!llciae$ do> Quadros E. F.Q. 

1----7--=c--·:-----------I---- - .. - .· ,..-- -·-- ---
~ 
;< 
~ 

" "" 

Dentistas ............ . 

PicadoreE . .... . . , ... .. ·:t-
Corpo de Intendccte5: .. . . . . .. . . . 5 . . ·2Í 

. ' 

!O 10 

1!. 

22 . Extincto pela lei 11. 2.924, .de 
5 dej~nairo de 19:1.>. 

H . Idem, poóendo o Govera o 
3prcvoital-o5 como :!"" tenen~ 
i.ntendento> . 

!OJ. 2H 

---'-------·1- - . ---- - .-· . . - - - -
S>ni<na ................... . 3 23 9~ i~ 24i 

. ~-__::__ _ _ ________ , __ - - 3 - •• 3 ~ - 13 - · -,~' ·:,....__9' -l._-'2'>:·1- 2-93 I TotaL............... ... ...... a ~ • - -

a) O teorltorio d~ Republica fica dhid!do nÓ; noros sa;uh>tei regioes mUitGres, quo dererl!.o •ompt•e ser con>manj,,du p~lo 
omelal_com~tente do maior graduação ém serviço r.~ rcspc~~va r~i!io: 

!• regi!io- Capi~l Federal , Rio de Janeiro e &pirita S;toto \ 
2• regillo - S. Paulo e G<>ya< : 
s• região - ~iinas Gerae3 ; 
4.• região - Rio Grande do Sul ; 

· 5" reg\!o - - Ma tto Grosso ; .. 
&• regi!o -Santa. Catha.riM c Pat•aoi ; 
7• regia.o - B&hia, Sergipe e Al:!.goas ; 
6• reg!.ao -Pernambuco, Parabyba, Rio Gr&nde .do :\orte e Ceara ; 
9• reg!lio - Ma.anhão, Piauby, Pará, Am02onas e . Àcre. 
b) Os officiaes do quadro permaaeate deveri.o ser dcstribuidos da seguiute'!Ol'Dla, de<endo todas as unidade• ter ell'ectiço : 

A:rmae-s da Cama rã- Vbl . XV'r -~ag. ~42.- 2 
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llspecit\éação 

~ til · ~-···· ·:··:·. "·· ··· : ·1 ·- 1- 1 -l,l - 1 41
20

1 
36

1 i B. ferro-v1ano.. ........ - - - . f i 3 7 
3 cp ...................... -- -

1
:-_

1
- 3 s 

;.I 
~ç 

1..5! Ferro·via.rla. , ~:vinç.'llo 
taçlo. 

. 4! 1 ;; 26 H- s;;l' •s . ~33 
6 H 20 54 S1 i i o S2 2SõiOI·.-ers>s comm:s;""' 

. de ordem. 

-:{~~~~~~~-;I 1
6~~~- : : : :::: : :. :::: ::::::::::: = 

Total. : ... . ... ......... ... . 

c ae;,·o.! .. 

!Grande total ................. : ..... ... , s\ 2~~ 72! :~os\ ;soj ij7~~ 936ji.si{ 93512.8oOi 

Não combatentes-,Corpo de Saude ........ ...... - . i 9 lo! 39 i06 22g 390 uoj oJJ\CoromiSSões~ctuaas e non;; uai· . I . r d,.de •• 

TotalgeraL .......... ............... ~ ~-: :3 2i9 6,~ ~ U9ó ~~~ ' 

c) Os omcU.e•. do qu1dro 'fari:.vel, quadros E.l' .Q. e os -dos a extlnguirem-..e, ~rão aJ>roveit:ldos de accõrdo cora a; actn~•• 
di3j>05iç00s deJei. • · . . 

à) Emo,uo.noo. houver olllcíaes ~ggrega~os por e>tcesso, em consequeacia. da presente altm..,.<;.lo de qunrlros, a; vaga> _que se >bri~e,;o · 
e<n c.s.d:L posto nas dtvet"SV..S tu·mas ser.to preoc.h1tlas na r.1z1o ele metade. · 

•) .•s pr~ças da companhia de est~belecimento, ora ·eni_nota, ser ilo transferidas para outra< unidade!, devendo 05 que osecceram 
~~~~i/~.externa fica~ aggtega.das ãs 1:1ovas unid{LtB, saja.m gradu.odas ou n!io; medida esU que de\'C Se!' adop~da em tO•::.\!. 'i a:a 

Ann~e~ da. Cama11\- Ynl . :\'VI - Pas-. 9'2 - S -
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SESSÃO El\1 31 DE DEZE:>-!BP.O DE '1 92'0 943. 

II. Fica instituído nos Exercites de i a e 2• linhas, Policia 
Militar e Corpo de Bombeiros da Capital Federal, bem como 
na Infantaria de Marinha e no Corpo de Marinheiros Nacionaes, 
o quadro .de sub-officia.'es assim denominados: sub- official 
ajudante e i •, z· e· 3" suu- officiaes, que correspondem aos 
actuaes officiaes inferiores, de sargento-ajudante a 3" sargento, 
respectivamente, comprehendidos nessas denominações os 
actuaes amanuenses e auxiliares de escripta dessas corporações 
e os sub-officiaes da Armada. 

a) Os sub- off.iciaes terão direito aos vencimentos da ta
bella annexa: 

Postos Soldo G!:"D.tific:u;:ão Total 

Sub-official ajudante (sargento-
120$.000 360$000 ajudante . . ... . ...... . . ... 240$000 

i• sub-official (1" ·sat·gen to} .. . 220$000 110-':WOO 330$000 
zo sub-official (2" sal;gento) ... 200$000 100$000 300$000 
3• sub-official (3• sargento) . .. 180$000 90$000 270$000 

Para.;rapho unico . Os sub-officiaes que completarem iO e 
15 annos de serviço terão, respectivamente, o accrescimo de 
10 % e 15 % sobre o soldo e a gr'àtificacão. 

b) Os sub-officiaes quando baixarem aos hospHaes ou 
enfermarias rnilita1'es perderão a gratificação e o valor de 
uma etapa de praça da. guarnição onde s·ervirem. Si, porém, 
baixarem em virtude de ferimento recebido em combate, 
manutenção da ordem publica ou molestia adquirida em cam
panha, nenhum desconto soffrerão em seus vencimentos. 

c) Os sub- officiaes em serviço nos Estados do Amazonas, 
Pará e Matto Grosso, tel'ão, alérn dos vencimentos fixados nesta 
tabella, mai:> 2U o/o sobre os vencimentos, e, nQ Territorio do 
Acre, m'ais 25 % sobre os vencimentos. 

d) Os sub:-<>ffic.iaes :-erão reformados com tantas vigesi
mas quintas partes do ~oldo, quantos os annos de serviço. 

Paragrapho <mico. Os que contarem mais de 25 annos de 
serviço, sendo pelo menos 10 annos como sub-officia.es (sar
gentos) reformar-se-hão no posto de 2° tenente . 
· · e) Da data da presente lei em deante os sul:J-officiaes 
fardar-se-hão por conta propria, de accOrdo com o respectivo 
plano de uniforme. 

f) Fica extensiva aos sub-officiaes da tropa a regalia 
ó' que gosam os Sllb-officiaes da Armada e os amanuenses do 

Exercito, de trajarem civilmente, fóra dâs respectivas repar-
tições militares. . 

{!) Os sub-officiaes não poderão soffr er rebaixamento 
temporario de posto :Por faltas correccionaes, mas poderão 

· ser rebaixados definitivamente de accOrdo com as actuaes 
disposições do R. I. S. G. 

h) As promoções ao posto de 3° sub-official, isto é; ao 
po.sto C.e 3• sargento, ora extincto, continuam a ser. feitas, de 

/ 



c!mara aos DepLiados - lm"esso em 2910012015 11:22 • Página 239 de 274 

accõrdo com as disposições vigentes nas respectivas c.orpo
ra~~ões. 

i) Os suh-officiac.s que ~ervirem como instructores em 
forças mil:to.rizadas, qne constituam reservas federaes. ficarão 
ag-g:rcgados aos rcspectivGs corpos ou quurteis, sem per-cebe
rem vencimento algum !)elos cofres rc·ctcraei). 

f) Aos sub-officiaes aUingidos pelo art . 6• da lei nu
mero 3.2i6, de 3 de janeiro de HH7. fica asseg-urado o di
reito de reengajamc.nto até completarem 25 annos de servioo. 
afim de que 110::-sam gosnr <!as vantagens de que trata o pa
rag-rapho unico do art. 6" da presente lei. 

k) Cont.inunm em vigor, para 05 sub-officiaes, todas as 
leis· om relação aos officiaes inferiores dos E~ercitos e 1" e 
2• linhas, ela Armada, da Policia Militar e do Corpo de Bom
beiros ela Capital Federal, que não contrariem os artigos 
acima. 

l) X a execu~ão do arl. 2• da lei n. 7-Hi, de 13 d'e novem
bro de 1900, serão observadas as disposiçõe-s do decreto nu
mero 13.882, de 19 de novembro de 19·19, procedendo- se den
tro de t..res mezcs ú revisão dos actos que não t e-nham obede
cido ás regras consag-radas nest.e decreto. 

Art .. 1G. Fica sem effeito o art. :12 da lei n. 4.028, de 10 
d~ janeiro de 1920, devendo voltar nos 'seus Iogares. os officiaes 
que, ac.hando- se ainda aggregados, não tenham sido julga<los 
p elos conselhos de que trata a mesma l ei; medida esta que 
deverá estender-se aos offidaes que tiverem fall.eci-do . 

Art. 17. Revogam-se as dísposíç.ões em contrario. 
Sala. das Commissões. 31 de dez.cmb1"o de 1920.- Prado 

Lopes.-Rau~ Sá.- José ~l..lves. 
o Sr. Presidente - O proj·ecto vae ser enviado á sancção. 

:Passa-se as votações constantes da: ordem do dia. 
Constituição e Justiça (2' discussão) . 

Votae,:.ão do project.o n. 775 A., de 1920, elo Senado, man
dando contar tempo ele servico a Salvador \R.iss, gazisla da . 
.Central do B2'asil; com parecer favoravel da .. Commissão de 
iConstituição e Justiça (2• discussão) . 

Approvado o artigo unico do projecto n. 775 A, de 1920. 

· O Sr. Prudente de Moraes Filb.o (pela o1•dem) requer a 
verificação da votação . · 

lP:rocedendo-:3e á verifica<;ão de votação, reconhece-se te
l'em votado a favor 21 senhores Deputados e contra oito; 
.total 29. 

O Sr. Presidente - 1 Não h'a numero . . Deixa de mandar 
proceder a: chamada. por ser vísivel a falta de numero .. 
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SESSÃO .EM 3:L DE DEZEMBRO DE 1.920 945 

~ ~ Vou mandar proceãer ~ leitura da synopse dos nossos 
.trabalhos . . 
. E' lida a seguinte 
~YnOl}Se dos trabalhos da Camara dos Deputados du~ante a: 

terceira sessão legislativa da decima legislatu-ra repu· 
blicana. 

AlfNO DE :1.920 

Sessões - Foram realizadas :1.92 sessões durante a sessão lc· 
gislativa.. · 

l 11•eparatorias - Foram realizadas, p-recedendo a installacã.o 
da sessão legislativa, 4 sessões preparatoria,s, a 28, 
29 e 30 de a.bril e a 1• de maio ... 

. :o1•diriarias __, Foram realizadas 1.73 sessões ordinariae .. 
Ea;traordinarias - Foram realizada-s 1.5 sessões extraordina-

. rias: a 4, 5, 6, 8 e 9 de novembro; 22, 23, 24, 26, 27, 
28, 29 (duas) e ·3o {duas) de dezembro. . 

Na ·s~são de 22 de dezembro a Ca.mara dos 
Deputados recebeu a visita do Sr. Baindbrige Colby, 
secretario de Estado~ dos Estados Unidos da America 
do Norte, · 

Não lto·u,ve sessão -Deixou de haver sessão, por falta de nu
mero, nos dias 24 de maio; 19 e 29 -de junho; 17, 24 
e 31 de julho; 4, 5, 19 e 24 de agosto ; 15, 16 e 1-8 
de setembro; 16 de outubro; 27 de novembro; 22 de 
dezembro (16 .Cias). · 

1ki Albe'l"to.- Em reunião de Senadores e Deputados foi . re
cebido solemnemente, no Palacio 1\fonroe, em· sua re
·cente ·vis~ta ao Brasil, S . M. o Rei Alberto I, dos 
Belgas •. 

PROPOSlÇÕES :· 

'!h'.ojecto.s __, Os projectoo apresentados durante a sessão le
gislativa ascenderam a 795 •. 

Desses proj ectos 742 foram de inieiativa. da Ga
roara e 54 do Senado. Dos projectos de inioiativa .<!a 
Camara 276 o foram de Commissões e 466 de Depu. 
tadog. 

Tiveram andamento 4-í1 projectos, sendo remet
tid06 i03 ao Senado. Foram rejeitados 41, dos quaes 
um foi mandado archivar •. , 

Foram envia<! os á sa.nce.ão, até ·O dia 29 de de- . 
zembro 152 projectos, 13 pela . Camara e os demais 
pelo Senado. Dos projectos enviados á sancçã.o dei-
xaram de se~ sancciqnados ·H.: · · 

c.-Yol, XVI ' . 60-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 29/00/2015 11:22+ Pág ina 241 de 274 

/ 

Dos pro.! cclos nüo saucciouaclo::, ucvolvitlotJ á 
Co.mara, jü tiveram unclumen to 5, quo nãp foram 
mantiaos. 

Pare,:eres - 0::: pareceres constiluindo proposição indepen
dente cievaram-sc a 59, éos quaes 50 já foram jul- · 
!!ados em plen::trio, sendo approvados .'>,!) .c rcj citado 
um. 

l/Ntuedmentôs -- O:; 1·equerimentos, além dos referentes a. 
quc&t.lic.s do otdem; elcvat·am-se a J 30, sendo UJ)IH·o
vados 7 ~. reJ eitactos . 51 e retirados 5. 

Iwlicaeücs -·· As. indi.caeões foram em numero C.e 13. :>endo 
- approvadas. ü, rej citadas v c em andan1ento 2. 

Prot:Jcollo -- Foram Jli'o tocollado;; 1.537 papei::;, pela:> <SC
gtti~lb!s Comn~issõr.s: .Agric.ult.ura. :! 1: Cnnst.ilui(,;ãu, 
207: Diplon·;ada. 2.1.; Einunr::as, 01:?: In::;tr·ucçãn, 10;· 
Marinha e Guerra. 127; Obra,, S8; Po.der1~s, 30; Po
licia, l'>; Hedatr;ão, 20; Saude, U; Toma-da {]c •Con
tas, . H; I.e;.;Ü:lil!JfiO Social, :16; Hei:Orma Tributaria, 
15; Coillabilidade, Publica, 1; Codigo llas A:;uas, 2; 
Codigo F1oresla!, 2. . 

Desses paPeis tiveram andamento. }Jor· oommis ... 
sõcs ~ Agricultura, 3; Constituição, 89; Diplomacia, 
13; Finail(:·as. 416; Jnsb1.I<:ção, 28: Marinha c Guct-ra, 
55; Obras,· 52; Poderes. :?9;. Policia, 15; Rcdaccão. 
20; Saude 'Publica. 8; Tomada de Contas, 5; Legisla• 
~ão Sncial. 15; Heforma Tributa1·ioa, 15: Co:ntabili
dadt~ Publiea. 1; Codigo das Aguas·, 2; Cl)dígo Flo· 
l'L"Slal, 2, Total, 768. 

ÜRÇA"'J !>N'fOS: 

1'abr.:Uw; - J .. s fabcllas m·Qnmenl.arias, enviadas pelo Poder 
Executivo foram recebidas a 30 de jpnhu. 

Pl'ujer:los - O.s vrojeict.os ·de on;.umento da. Dc.;;peS"a UV'eram a 
~c~uinte numeracão: Interior, 84; Exterior,· 105;· 
Viação, H9; Fazenda, 193; Marinha, 203; Guerra, . 
3'24; Agricultnl'a, 327. O projecto de orçamento dtll 
receita getal da Republica teve o numero. 251. 

Ji'ixaciio du força:s - As propostas do Poder Executivo .para_a 
fixação de foroas do exercicio vindouro chcgaran1 á 
Camara dofl Deputados: a de forças de mar a i8 da 
junlw e á {lc forças de terra a 25 do mesmo me~. 

0:; projccl.os (!e Iixacão de forças tiveram o9 
nnmet·os 7~ o de forca·s de terra c 212 o de foroa!'i · 
de mar. Eslcs. pro.iecLns foram envi.ado~ ao S.enado. o. 
primeiro a 16 de agosto e o segundo a eo de outubro. 

Yat)as - Durante a "essão legislativa verificaram-se tres ya .. 
ga;o de Deputados: a do Sr .• João Vespucio de Abreu 
c Silva, representante do t• districto eleitoral do Es· 
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., 

?Yovos 

SESSÃO E~! 3t DE DEZE~RO DE 192C 947 

t.ado do Rio Grande do Sul, que renunciou o mandat() 
PIJl' haYer sido . eleito Senador; a do Sr. Astolph~ 
Du tra: r~~prc::.entantc do .2• dist.ricto eleitoral do E s
tacln do ~lina;.; Gm·a.es·. que falleccu como Presidente 
da. Camara dn::; Depu lados; a do Sr·. .JusLinia,no .de 
Scrpa, l'l'pr~scntante do Estado do Parti .. que renun-
cion- n mandal:o pnr havrr sido eleito Presidente do 
E>:ta{)o dn Ceará. 

D e'l}nlculos - Logo ao inicio da ses!"ãü legisla.liva foi 
l'tnpo;;5ad~ n Sr. "\t't·avin de Mello Franco, que havia 
sido l'!.'..crm!tecido, no fim da. sessão 11a-ssada, Depu-
tado pelo EsLa<lo de Mit1.as Geraes. · 

A 7 de ma.in i'oi approvado n parecer r\. 1, de 
1920, rcc-onheccn<ln Deputado, p elo Estaclu do J) iau- I 
hy, :O Sr _ :\rmando Bul'lamaqui. 

A 12 de maio fni approvado o parl'!cm· n. 2, do 
1-!UO, ree.onheccntlo Deputado velo 2° districto elei
i.nJ·a1 do 1Estado de Pernambuco. n Sr. Antonio Ans-
r reg;~;:;ilo Rodrigues I .. i ma. - . 

. Em set-embro foi approvado o . parecer n . 25, cl:! 
1 desse mez. reconhecendo .Deputado, Pelo '1" distri
c lo P.lcHnra.l do Estado d o Rio Grande do Sul, 0 
Sr. Sergio Ulricll de Oliv-eira_. 

Em outubro foi approvado o parecer n. 31, de 
· 8 dt>,~sc mcz. reconhec-endo Deputado, pelo 2" distri

clo eleitoral do Estado de Mina~ GeraeEl. o Sr • . João 
.~ogueira P.enido. . 

Em novembro foi approvado o parecer n. 37, de 
5 desse mez, reconhecendo Deputado pelo Estado do 
Pa1·á. o Sr. Gf,\minianp de Lyra Castro.. · 

fliblir"Jflwca. ~ A bibliotheca da Camara func-cionou regular
men te rlnrantc a sessão legislativa, ínstallada em 
11m:>. das galc.r·ias da Bibliotheca Nacional, tendo. sidn 
nr.crrscida de cerca de 5.00G volumes com a acqui- . 
!:.ic::ãn rla biblintheca do saudoso Deputado Pcclrn 
::'l[nacyr·. au!orir.ada p ela resoiur:ão legislal.iYa nu
mrrn 3. 801. rln 2G dA novembro dí' t9Hl. e rnali7.nrh 
pda quanl.ia d1~ -iR :000~. de nccürdo com a a.:vnlinf.!ft1.1 
pr·1!vi amf'ntC' foi I .a. ·A classificacã.ü desse;; YCll nmn!< 
Ndú quasi ull.imada. Proseg-11em os t.rnbJ.lhos do in
rlicn ·ctn.;; annars c das leis. 

A1·chíro - O nrrhivo rla CamaJ•a do~ Deputados ainrla ennLi
nlla no Ycllw Nlificin dn st:a séd:C. :í rua da. ·:'lr-i.c;cri
rnrdia. E;;lfio ~cndo l.nmarJa.~ providencia;;; para n sua 
itlsl.aHaç:ão r. tn nu h·o local. afim de ser nqtJPilr. Nli
f ieio rnl.r•cg-nc ao l\finíslcrío da .Tust.ir:a. que o soli
cit ou pura ~ comlrucção do ,P-.l.lra-cio :d:!. Just.i_çn. 

Doeu mcillns parlamrJnlMcs - Até á presente data foram.. pu
blicados os seguinte volumes de Documentos Paz·la
mentai'CS; ·J2 volumes de « Intervenç:.ão nos Est:u;los; 
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ANNAES DA CAMARA 

1 O de «Instruccão.. Publica"; 7 de ~Estado de Sitio": 
1 3 de «Meio Circulante», inclusive doi.>; referentes á 
Caixa {).e Conver!'>ão: 2 de «Valorizal)ão do Café»: 1 de 
"Borrn(':ha n: 1 cJp . "Impostos Inicresf:.ndorws »: 2 -de 
«. Legis·l,ação Social»; 1 de « :!\Iens:ag.r.-ns Pre.sideocjao:< »; 
2 de «Lei:;; rl~ Oorcamento » desde ·18\H; 11. de «Ela
bornção i.l'c ,Qirçam~nt~ »; !; rle · « Parer.eres c Prn,i('
r-tos». 

O total dos volume~ j:t puhlicados ascende a õ.i, 
com a média annual de S volumes. 

EsLão pr~pa:rados para serem entregues ao prcl;) 
mais os seguintes volnme;.: 2 de «1nterv,r;~ncão no.s 
Ti:stndos ": 3 soher " O Br:1sil na Gnrrra,,: 2 de '' l\fen
sagrms PPefii{'lencia.P.s :>: i de « Secc;as no Nordeste»; 
1 rle « Lcgi;<;lf:ção 8o,r:h'il »; i de «M0io Gírcnla:nJc» .. 

Amw,?s - ,'\:Imprensa Nacional pnblicou .csf.c anno a cnllecr;5o' 
completa dos annae.s do 1919'. composla de U. voln- · 
me.<:. e mais o sexto e o setimo volume do me7. de 
a.;osto de 1916 e o pri,meiro c segundo volumes rlo 
cnrr.ent.e -anno. 

A inda não está completa a collecçfio de :mnnos 
·dn 1!116. Cumpre. todavia. accentt1ar que n trabalho 
·rra Imprensa Nacional foi maior est.e an.no elo que nos 
anteriores. E' de e,:;perar que. com melhores esfor
oos, se no,.,o:a TJorma'li7.a'r. dentro em brflvA o serviço 
de pnblicação dos annaes da Camara dos Deputados. 

Assum.ptos de importancia - Entre os as~umpt.os mais im
pnrtn.ntes di;;r,ut.ido:=;, 011 nnnrovfldns. p f"]a Cnmarn 
dos Deputados. na ses,-iio 1egi~lativa findn, e;;{ão o;; 
~Pg-uinf.í';;: Ca;;;r~_s :Operaria:::. f.:t'n~urt. · CinPmfl.fo.(l"ra
nhic.a. Corli!ln .dai" A~M. Codig:t~ r1e Gon tal1iliclnrlo 
Public.a. Oorligo d11 Org~nizaçã.o .Tudiciaria e Procr.s;
"n Mili!nr . C:odign rln Prnc.essn Civil e r.nmmnrc.inl. 
r.odígn dn Proc~sso <::riminn.l. Cn·fli~J:n Flnrn<;:~lal. Crc:t
rão de UnivPr;::icinrler:;. Eleot.rificar.fin rln. r.rmt.rnl rlo 
BT'rt:.il. F.mi~!';ã.n nm rlofo~ll rla 'OT'tJd\JCÇã(). T<'ixa(:.ã() rln 
nlçadn rTM Jui;>:~s Ferieracs (Trihnnar.~ Reg-ionao.~). 
Tnlr.rv('n~iín nn Estado d0 E~pirif.0 .Santo. Ll'g-islaçfio 
Sn~ial. Nnlnr;~lizac;ão. Pf'nnliilndor:; rmrn os cnntrnxfln
tnrl's na vl'nda rln. cnnainn e rle nntros nlr.:-~loidl":::: 

Tir-fMmn. ~'n1 D:lYir. da Lf':;:islação F,lnH,ornl. TI.cgula
n1Pn to· do .To:::o. Rcrrcssãn rio Anarchismn. Rf'Jrimf'nl o 
Tn!Prno rln r:amarn. 'RP~1lamf'ntn da. 81'r.relnrin rln 
r.nmarn. lll'vi.~fin Cnnsl.i1tl<'·inna1. 'FI.P.V("):;a~fí() cln hnni
mrnlo rln. Familin Ex-Tmnl"rinl. Rr>fnrmn dn T.ei de 
,Promn~iír>< nn Exnrr.it.n. Diffns;iin rlo 'Eminn Prima
,..in. ~nh::drlin I' ajndn 011 Ctl.~to rln~ r.ong-rt's~isfa>:, c 
Tnrifns Adnanr.irns. 

O Sr. Presidente - Communico aos Srs. Deput.ndos que 
a Sf'S"-fto do encerramento dos trabnlhos pn.rlamentn.res terá 
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SESSÃO EI~ 3 f DE DEZEMBM DE 1 ~20 9~9 

Jogar hoje ·ás i5 ·horas e 30 minutos no edifieio do Senado 
Federal. :· ; 

Convido-os a comparecer a essa solemnidade .. 
Vou suspender a sessão por 10 minutos para ser lavrada 

neta da sessão de hoje. 
(Suspende-.çe a sessão ás 15 lioras. ) · 

/ 
A's 15 horas IJ !O min.uJos. o S1·. B~terio Brandão, Pre-

sMP-ntt'!, ren.~.mmn a cariefra. dn. tprcsidencia.) 

O Sr.· Presidente ~ Reabre-se a sessão. 
Val'-~e prooDr'lier á leitura. dn. acta da soosã.:i fie hoje. 

O Sr. Juvenal Lama:rtine (2• SeC1'etario) procede n lei
t.mn, da neLa da sessão de hoje que é, s~m observações, ap-
provacln. · 

Levnnta-se a sessão ás 15 horas e 1.5 minu~os . 

---~ 
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.CONGRESSO NACIONAL 
. *~--

Sessão so1emne de encerramento da terceira sessão da becim;i 
Legislatura, em 31 de dezembro de 1920 . \ 

PRESIDENCL\ .)0 SH. A, ,\Z!lflEDO, PRESIDENTE 

A's H horas uc:ham-se .prc:\Sentes no eclificio. do ScnaC.o os 
Srs. Senadores e Deputados c tomnm asscnt.o na mesa os 5rs . 
. Antonio Azeredo, Vice-Presidente do Senado; Gu.nlm Pêcleosa, 
1" Secretario do Senado; Hanl Alves, 1 o Secretario da Gamara; 
Metello ;Junior, 2" Secretario do Scnadô; Osorio r!P Pah"n, 2" 
Secretario da Camara .. 

. O Sr. Presidente declara aberta a sessão e lê a seguinte 
. resenha: .. . . , : ·· ~ i,, ·~ IJ.~i 

Senhores M,embros <lo Congresso Nacional. __, Cumprindo 
o que dispõe Q nos,;o Regimento Uommum, passo a fazer-vos 
breve resenha dos trabalhos lcgislati\·os na terceira .sessão {)r
din-aTÍ'a, que hoje so re.nceri":l, .di~ drcima. !t"gislutura do Con-
gresso. · 

Antes, porém. de dizer rcsumidnmrmt.e ricssc~ üabnlhos, 
julgo-mo no r:!o,·rr· de nssi~;~nalrw aflui ns sensivr>is prrdas qur. 
sofft•crani a Camnrrt ~ o 8-ena(ln, ]Jrln fnllrr.imento de alg-uus 
rJe seus i1l ustres mr~mlno~. nr:.r·r('!'ll'enf.ando assim ma i~ umn 
homenagem :.ís qur Úf: snns mcmOl'ias mn:t r. .on!ra oppot·tu
na.mcnte .prestaram. 

A Camar·a. qnn j:\. o anno J)assallo PXpl'rimcml:í.ra a do sou 
prrsidPril.e, passou prw !!'Oipr idt'nl.ko r.nm a mnr·l e ele Aslol
pho DuLra. que nn{}uello püf;l.n clevnilo sub~!. i tuir·a o seu eom
panhcil·o de l'Cpt·escnlar:ãn. n snuclni'O nepu.J.ndo Snhin.n Bar
roso. Não eabe nf'l'l a sw'r:inln notic-ia de rat:t os n ntll'Pc.iacão 
,justa de uma pC'rsonalidado C]Ue tanto drl>taquo alcant;ou em 
o nosso mundo político, pP!n grande l'rlevo que lho davam o 
seu caracter c toclo {) e.onjunl.o da~ nobres qualidades de seu 
C6pir·ilo. Hendcndo-lhiC', por oe.C'asião do seu fallecímcrito, as 
bomena;;cns de que o fez objeeto, a. Camaru. affirmou bem de 
quão funda ma~ua a deixou possu.ida. o deSaJlparecimeulo dcssP. 
ou,trQ emin~nt~ c!ircch1r. (le seu·s trabalhos. · 
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9!S2 CONGRESSO NACIONA.i: 

Tambem o Senado foi rudemente ferido, perdendo, comQ 
a Camara, o seu íllust.re Presidente, o Dr. Delfim Moreira. 
Vice-.Presidente da RepubUca, cuja individualidade não é ne
ccssario aqui enaltecer por palavras, quan<lo teve a exaloal-a 
a.· estima e a veneração publica· ele que se cobriu com o exer
ce<' a magistratur:t ~uprem& da Nacão, durante alguns mezes, 
no iiJir;:io do ac.tua1 quntrieni!io. em substituição do venerado 
brasileiro a quem a morte não CIOnsentiu occup.asse o alto 
posto a que o chamára segunda vez a Republíca, que .. assim, 
perdeu, a c:m·to intervallo, os ·dous -preclaros varões, que ella 
escolhera para lhe dirigirem os destinos no periodo governa
mental que corre. Como a ·de Rodrigues Alves, a C.e Delfim 
Mni'eí:ra foi. justamente considerada uma perda nacionaL 

Teve ainda. o Senado que lamentar a de .dous de seus 
muit.n dignos membros. os Sena;dore6 Luiz Vianna, da Bahia, 
o Octacilio Garoará. do Districto Federal. Com o primeiro 
ecsappn.recen uma das venerandas fíguras desta Casa do Con
gresso. para a qual enttárã trazend-o um longo passado polí
tico, formado atravez dos ultimas tempos do regirnén imperial, 
que nelle encontrou devotado servidor, o que não obstou a que 
excellent.es serviços prestasse ao actual regtmen, demons
trando a sin;coeridade com que o acceit.ára. . 

Com. Octacilio Camará o .Senado viu desappa.recer um õe 
·seus membros mais novos, porém que já se fizera entre seus 
pares grandemente estimado e admirado, pela sua cultura 
vasta, pela sua inexcedível operosidade e pela .extrema Iha
w:za do .seu trato, no qual se reflectlam as süpociores quali
dades da sua alma. i 

Tendo ficado vago, por effeito do fatlecimento do Dr. 
Delfim Moreira, o cargo de Vice-Presidente da Republica. o 
Poder Exeeutivo l!esignou o <lia 5 de setembro para se pro
ceder em todo o paiz á eleição de quem o devesse preencher .. , 
A 3 do novembro n.s duas Ca.maras legislativas se reuniram em 
Con~e,:;so. para apuracão do pleito realizado naquella data .e 
a 10 do mesmo mcz concluiu P.sse traba1ho, reconhecendo 
eleito Vice-Prcsident<> da R~publica o então Senador Fran
cisco Alvaro Bueno de Pniva, que. pnrn occupar tão alto posto, 
fUra indicndo pelo consenso unanime de todas as correntes dn. 
politica nn.~ional. No (Jja. seguinte. ·perante o Congresso re
unid-o r.m ,c;es~ão solemne para esse fim, aquetle eminente. 
brnsileiro se empo~sou no cargo para que com felicidade o 
elpgera a Nação, 

Ao nbrir-se a sessão legislativa, seis vagas existiam no 
Senado. Para prcen{';hnl-as foram roconhecidos Senadores oo 
Srs . .Tilactuim Ferreira Chaves, na do Sr. Antonio de Sou:w., 
pelo Rio Grande -ào Norte: Manoel Borba, na <lo Sr. José Be
r.crrn, ·por Pcrno.mbuc.o: Ycspucio de Abreu. na do Sr. IUva
davia Corrêa. e Carlos Barbosa, na do Sr. Victorino Monteiro, 
ambos pelo Rio Grande do Sul; Mon1z .SO<lré; na do Sr .. T. J •' 
Senbr.a, -pe.la aMai Bernar.rlino Monteiro. na do Sr. Nestor 
Gomes, pelo Espirlto Sa.nt<l. · · · · · 
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Além das que resUtltaram dos fallecimentcs a que acima 
·me refiro. mais duas vagas se abriram no Sena<lo, !){)r terem 
renunciac!'o :w mand;tt.o de Senador o Sr. Joaquim F erreira 
Chaves, que assumiu o cargo de Ministro da M:arinqa. e o S r .'"" 
Bueno de Paiva, que assumru n de Vice-Presidmlte da Repu-
blica. . . 

Na Camara, além da do Sr. Ast.olpho Dulra, mais dua..s 
·vagas igualmente sr- abriram, por terem os Srs . Vespucio .de 
Abreu e .Tusl.iniano de Serpa. renunciado ao mandato ·de depu
tacos pC\lo Rio GranrJe do Su l c pelo Ceará, aquelle pol' haver 
'sido .eleito Senador c o segunrlo por haver assumido o g{)vernn . 
de seu Estado. 

A mai.or]a rias vaga-s que se deram na Camara fnram pr.e
cn.cbidas no correr da f':essão legislativa, com o ·reconheci
mento d<ls Srs. Armando Burlamaqui, pelo Piauhy; Anloni0 
Austregesilo ·de Lima, p cn· . Pernambuco; . Sergio Ulrich rl c 
Oliveira, pelo Rio Granc!e do Sul; J oão 1'\<>gueira Penido, por 
.Minas Gcraes: c Geminiano de Lyra Castro, pelo Par:\. Ou
tras sr: ncnam por preencher, assim como no Senado. 

Associ-ando-se ao jubil.o intenso que. -causou a tncJo o paiz . 
a visita com que o honrarani- Suas MaJestades o Rei c a Rainha 
dos Belgas c ás rxcepcionaes homenagens que lhes foram tri
butada~. o Senado e a Camara effectuara.m uma reunião 
de seus membros. na sala. das sessões da Cam.:1ra e ahi re
ceberam o Soberano belga que, saudado ·pelo Vi-ce-Presidente 
do Senado e pelo Presidente da C.~m.ara, lhes respondeu, pro
nunciando o not.avel discurso .que, como aquelles outros, fi
caram registrados em. os nossos Annaes pa.rl1amentares. 

Cl)mpletou o Congresso as home!ba.gens da Nacão ao glo
rioso monarr.ha, o pri~eiro qu~ d~::;tingiu o Brasil com umn 
visita pc.ssool, por um acto que lhe ha Ô'e ter sido particular
mente grato e . que . inextinguível brilho deú áquellas home
nagens, outorgando-lhe, por decreto·legislat.ivo, o titulo de 
cidadão brasileiro e as honras de posto rle marechal ·do 
E."'\:crci to brasileiro. 

Com as particulares distincçõ~s ~e lhes eram devi-das 
acolher~.m tnmbP.m as duas Casas do Congresso o illuslre Se
crétario de Estado da America -do Norte. Sr. Bainhridg:o 
Colby, que. representando o Prl'\:siden te \Voodro•w Wil~on. 
vciu retribuir a Yi:::ila que á. grande Republica Americana 
fez o Dr. Epi·lili.cio Pessôa, na qualidade rle Presidente eleito 
do Brasil. Para sn.udal -o e exprimir-lhe fJ immenso apreço 
JjOl' n6s dado ao pc-msamenlo que dit.ou a sua vinda ao Brfl.
sil, o Scnarlo. reJ:}etindo o que .iá. ;pratic;í,ra. com o .Sr. Elihu 
l\oót, a recebeu. reunido em Commissão Gel'al sob a presi- · 
dcncifl. do Presidente da sua.- Commissil.o de Fin:mças, da-nd0-
lhc assento no lado este, o eminente estadista rtm cricrmo. 
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Bastante elevado foi o numero de · ma terias ·que'-.tiveram 
,mdamr.nto em uma e em outra Camara, sendo que mais de 
(iuzentas s(\ tol'naram leis da Re}mblica, o que atíesta quão 
dilig·cnt~ st> mo~Lt·ou o Congresso no <JesemP·Nlho de seu man
.:lalo, prineipalmenl~ si se attender na rrlevancir:l, do muitos 
d_os assumpLos resolvidos ou simplcsmr>nLe. tratados; quão 
r:nnpenllado se achou ~in dotar a alln. aaministracão do paiz 
dos meiüs julgados ne{·e~sarios para qnc' ella possa eni'rP.ntar 
.o;: gt·aY••s p~·oblP.I•1.:tS de euja solução dr.pentlc por muito o 
j)!:m ~~sl.az· e o pri)<;J"esso do no;;so pai:1.. . 

~ntr·c .a;quellcs a~umpf.oo pod~m citar-se ~'Olmo t:l'e mawr 
im r•orrancia os se~nur:tcs: elnvação da nossa 1c~,>-ação Il>'l B el
gica. A oCalegnria dn t>.mbaixada.; reformn da·s i.at·ifasc arlua
n,m'as; m:erYellção 1~r> Estado do Espírito ,S-anl.o; r<•!'nrma da 
J~i eb:i!O!'al: d.dr·j•minP-.cão das condi!.'•ÕPS em que 'J · t•lcitor 
P•)d0 ~i~t· t':-=el~Llií!n rl0 a)Jsl amrnlo; rcgulamP.ntat,:ã0 da entrada 
de f'SI.ran;,;cieo nn tf'rl'ilorio nac.íonal: crcacão da cn.ixa de J'c'
port o;:; ela· Republica: clectrificaeão · da Ccntr)!l,l {)o Brasil; 
desDOnlo~: rslahr.lP.cimrml.o ele zonas ft•anra~ em diYer:sos 
emissão em defesa da producção .: crP.ação dos lribunacs r r,- -
gionacs: rl'prcs;;ão ela Ycnda de cor.aina ~~ outros o1.lcaloides; 
r,~ pressão do anal'e'hísmo; naturaUr.ação dr nsl.rangeir-os; r e- , 
-:forma dos Concios; i'ixacão dn.s fnrç.as de t(•rra e naval; c os 
or~amrmtos. · 

Releva ainda destacar das l'Csoluções de maior ihlpor
lancia tonJ,ad.:J..s pelo Congrt~sso a da revogação do banimento 
da famHia imperial c da repatriaçãO dos rc slos mortaés do 
.ex-imperador do Brasil. A 11.1ta ·signif·icatão moral · desse a cto 
notav~l dos :poderes -da Republiea se fez· eloq·ucntemenle de
monst-rada pela maneira ,por que o Brasil inteiro. o acolheu, 
clando -mostm .. s inequivocas de que eHe c01·respondeu aos sen-
1 imcntos r- aos dest:-.ios da immrnsa maioria, sinão da to talí
dndc dos brasilriros. 

~esta segunda mf.'ladl' do olnno que ho,je · finda: reuuiu
~o na .Suis.~a. prla primrit·a vez, a ass(>mhlría da Liga das 
::"iaoõe-s. n ·n-[lpnYic-lho •CJUIC os· ne,gQcilaiCl10rQs (lo IT"rnladlo de Ver
!;aHlcs con1~r-brl'am com o altíssimo escopo dn evitarem pnra 
o munrln tala~fl·ophrs hlrnlieas n essa c~<(ias dolorosas con
sequcnci•1.s tão fol'lfmwnte ainda SP lhe fazem senl it'. aSSl'
g·Ut·ando meio ás nMt"X?s df' dirimirom. sr.m ns l10rr·orP.s da 
;::nrnn . .as Qu<'sl.ões qu~ cnlrr. rlla. se sus.cil l'm; oi'fm·c<:c~nclo. 
tlor lant.o, maiores garanlia!' á paz •lU•~ rnfr1~ tndas dcvr~Wl im
!.lf.·t·l uhavc~lrnNlll' rP.inar. 

:\"ão 6 aqui lor;ar •Jlr.o.prio mn·à qualqur.r apt"ecia(:ão clcssc 
fac-to dP alcanec mundit:t,!. E tanto menos nocr.ssal'ia Rr. torna, 
quando o Rl'ntit· elo Cong:rc~so -:-!acionai a cssc t•cspeil o fkott 
hem C:'I:PN"S.'>O no vo!o por r.llo~ <l'ad·o, dc-libc>l'!ltl:dlo·, nn ~são 80-
lt'mne 1)ur. c•'lChJ•on. para cmpossnr no Sl'll eminc>nl.r (.'l1,t'go 

• o . no\·o Vicc-Pt•esidonte da Rcpub lica, sem hesitar f'm ahl'ir 
llm pl'cc~dente ainda não aulodzado, que, em seu nome, a 
:Mosn cnoere~sc um lelegramma de conr;ra.tulayijcs . com os 
membroi! <lo Con~e-lho Supremo, «que bo,ic, dí'Ziía a indicação 
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· a prescrüada, ú frente da Liga das ~ações. dirige. a ordem, 
garlll,nte a libet'dàde c a paz Pntre ·os povos, r epresentante .do:s 
supremos ·interesses da -nossa naciontl:lidud'~ c da humani
dade.~. · 

Sem nada· maís · accrescento.r a nssa-s ~~·XI[ll'P::;:;õcs coro que 
julgastes acertado . . em un1a das voss·as. reuniões mais so
lcmnes, encoJ)üar :0 irabakho qu -esc inici·a no sentido da: pa
eifieação geral dos ·POYOS, das sociedades · humanas, só me 
l'cstu, e-Qngratulando-me por· minl1a vez comvosco e diri-
g·indo-vos as mais r·espcitosas saudac;.ões, fazer votos por que, 
de concerto com as demais. nac;ões da .terra, possa a que· nos 
serviu de berço, pela dedicação c·.ada vez. -maior de todos os 
s.:us fi'lhos, marchar cou$LanLcuH.:Iltl' na primeira fila dos exn
(;lltores dessa obt·a de paz. l::ralJ'altJ1.a.n:do, :s'C'I1.1prc e sempre mais 
abnegadamrntr, vela realização dus ideaes de jusLiça e i'ra- . 
ternidade, que oonsutuem a esse.ncia ·mesma da-s ·-maiores as-· 
piracõ~~s da alma 11umana. - A_ .. -lze·J•edo, Presidente . ' 

O Sr. Presidente - Declaro encerrada a 2a sessão da toa 
legislatura <lo Congresso 8acional da. Repub.lica dos \Estados 
Unidos do Brasil. · 

Levanta-se a sessão, sendo ap.provada a presente acta. 

Congresso ?-í:J.cionaL 31 de dezembro de ·1920. - Antonio 
A·ze1·erlo, Prr.sidente. ~ Cunha Ped1•osa. 1 o Secre:bario. - . 

. Rattl AlL'es, servindo ele, 2" -Secretario. _:_ Me.t'eUo lv.nior 3°. 
Secretario. - Oso1·iu de Pai'~;", senJud_o de 4u Secretario.' 

IM DO DECIMO SEXTO E DLTI-:MO VOLUME ' 
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