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SE.SSÃO DE 6 DE DEZEMBRO 

N. 351-1911 

Fixa a despeza do Ministerio da J,ustiça e Ne-
gocios Interiores para o exercido de 19_1 21 
A' Camara dos Deputados a Commissão de Finanças ·apresen-

t a a proposta do 0rçamento da despeza do ·Ministerio da J•ustiça e 
Negocios lnteriores para o exercício de 1912. · 

A proposta pede · para os div-ersos .serviç9s as . quantia.s de 
33 . 604 : 422$486,5, papel ·e 10: 200$, ouro, que comparadas com as 
votadas piara as despezas do· iexercicio vigente de 1911, .sendo réis 
36.217:255$450, papel, e 10:700$, ouro, dão a differença para me-
nos de 2. 612: 832$963,5, papel e de 500$, ouro, .a favor d,a proposta. 

A differença para menos, em relação á cifra papel, provém 
de augmentos e de r educções feitos nas segui.ntes verbas: 

Quanto aos a;ugmentos: -
Secretaria do Servaclo - Vencimento de um cónti-

nuo dispensado do serviço em virtude da re-
solução do Senado; augmento de quantia para 
gratificação addicional e para diversas consi-
gnações . . . . .. ... ...... . ..... ... . . : ....... ; ·15': 552$974 

Secretaria ele Estciclo - Augmento de 'Vencimentos 
ao ajudante do porteiro; · continuo e corr éi:os " ' 
em virtude do decreto legislativo n. 2.372, de' 
4 de Janeiro de 1911; gr.atificações a . um au, 
xiliar do , archivo ·e aos auxiliares inctimbidos 
do serviço extraord1inariÓ de organização e re-
messa para .o Archivo Publico dos papeis exis; 
tentes no archiv;o da seçretaria, de. •accordo com 
o art. 11 do r egulamento a11nexo ·ao decreto. 
rr . 1.580, de 31 de Outubro de· 1893; e augm'en-
to de quantia destfnada a cliarias aos correios· 
por ser bisexto o anno de 1912 .... .. .. . . . : . . 25 : 925$000 
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Justiça Federal - Augmento de vencimentos dos 
ministros do ,StJ,premo Tribunal, nos termos •do 
decreto n. 8.52.6, "'de 18 .de iTanei'ro de 1911, 
e do secretario da Procuradoria da Republica, 
á vista do decreto n. 2.386, de 4 do mesmo 
mez; assignatura do Diari.o Offic~al e collecção 
de leis ; e · augm~nto de 400$ na consignação · 
- Publicações do juizo seccional no . Estado 
de Minas Gera;es; e redücdões na consignação 
-Alim~Mação e transporte de presos. . . . . . . . . .. . 133: 034$00() 

Justiça do Districto Fecleral - Auginento de venci-
mentos dos dese,qibargadores, jui.zes ·e escri-
vães do crime, promotores publicos, adjuntos 
·do promotor, escrivães ·do jury e pr.etor es, de 
accôrdo com o decreto n. 8.525, de 18 de Ja-
neiro de 1911; do procurad·or e sub-procu,ra-
d0r idos· Feitos da S•aude Publica á vista do de-
w:eto n. 8.620, de 22 de Março· do mesmo ,an-

. no; de um procurador ger.al em disponibüida-
de, em v.frtude do·· ··decréto n. 8. 690~ de 26 de 
Abril do dito anno; eliminação •da quan.tia: •que 
era destinada para vencimentos de um juiz do 
crime em d'isponibilidade, por ' ter 'fallecido. . . 121: 366$500 

Archivo Publico - Augmento das quantias destina-
das para . diarias de dous encaidernadores-dou-
radores, de um compositor, de um impressor, 
por ser bisexto •O anno de 1912, á vista do dis-
posto no art .. 85 da lei n. 2.356, de 31 de Ue-
zem bro Ide 191 Q • . •.•..• • ••..•••.... • .. • .•.•• 

Instituto Electro-Technico de ·Porto · ilJ legre - Jn-
cluido .nésta verba: da impo11tanci·a de 30: 000$ 
que figurou na ·verba Soccorr0.s publicos para . 
este Instituto . . ..... . .. ,. . ... ..... . .... ... • 

Instituto Nacional ele Musica - Áugmento para gra-
tificações addicionaes . . ...... ! •........... 

. 1 

Oor-po de Boin.beir.os - Dif~ere;nça de vencimentos a 
offici;aes, de accôrdo com a lei n. 2.29,0, de 

1.26$000 

14 :150$000 

1:672$067 



13 de Dezembro de 1910 ; augmenfo de 1 dia 
de .soldo e etapa ás ptá:ças, por ser- bis-exto -o 
anno de 1912; elfmina!Ção ' da quantia para 
gratificações · a officiaes encarr·egados ·de serv( 
ços especiaes; inclusão da quantia' para soldo 
de 1 tenerite, 2 primeiros sargentos, 1 segundo 
sargento, 2 forrieis, 3 ·cabos de esquadra e 
7 sold-ados, todos reformados, e para 1 dia d e 
soldo ·das praças por ser bisexto o anno de 
1912; eliminação do !lOido de 1 major por ha-
ver fallecido, e · áugmento de quantia destina-
da para soldo a officiaes e praças que se refor-
marem . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Quanto ás reducç1'es: 

D esp ezas c01n o valeicio ela vresi cle(ncfo ela R evubl:ica 
-Eliminação da quantia votada para substi-
tuição da bateria '·d'e accumulaidores na illumi-
riagão. . . . . . ...... •· .. .. : . . .. . ... . .. - . .. ... . . 

Secr etariei ela Óa1riara elos Deputae~o~ - Augmento 
de gratificaç.(íes ad~icionaes e . eliminação de 
quantias votadas para substituição de tapetes, 
reforma de rµove!s, ,e para photogra~hia do~ 
membros da éonstituinte republicana ... ... . . . 

Policia elo Distr i cto F ecleral ---,- Repartição Çla Poli-
cia, augmento •de quiantias ,destin\tdas a diarias 
de lanchas, ao ,sub-inspedor e almçxarife da 
Guarda Civil e dos guard:as .de ia . cl.a~se, por 
ser bisexto o _ ann.o ·d.e 19Hl; e eliminação. de 
quantias votaiJ_as para 6QO guardas de 2 ~ cl_ais-
se e para acquisição de 1110,biliarios, tapeça-
rias etc. . . . ..................... . .......... · 

Escola pr.emunitora Quinze de Novembro-Au'gmen-
to da quantia ·destinada a di1arias -·de 8 .engom-
madeiras . . .. .. . . .. ..... . ....... .. : .. . · ... . . . 

76 : 542$087,!): 

388 : 268$628,5" 

18 : 000$000• 

27 : 760$ 000• 

. u 
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Jl<,orça Polici•al - Vencimentos a officiaes, de accôr-
do com a lei n 2,.290, de 13 de Dezembro de 
1910; augmento de etapa áJs praças; soldo e 
etapa de 1 dia a ca,da praça, por ser bisexto 
o anno ele 1912; soldo e etapa a um sargen~o 
a judante que está aggregado; augmente de cre-
-0.itos para reformados e para a consignação 
- Fardamentos etc.; e r educções nas consigna-
ções - Gratificações para residencias de offi-
ciaes etc., sustent.o, forragens etc., conserva-
ção dos quartei~ .etc. e par,a installação de cai-
xas de .av.isos, e nas rubricas - Differen~as de 
vencimento·s e Offieiaes aggregados . . . ... . .. . 

-Oasa de Oosrrecção - Eliminação da gratificação do 
a judante electricista, por :ser desnecessario 
esse cargo, e da quantia votad.a para modifica-
ção na installação da luz electrica e da que 
figura de mais no total •das gratificações dos 
14 guardas e inclusão de uma dim:ia ao con-
tador por ser bisexto o anuo de 1912 ... . .. ... . . 

JJirectoria Geral de· Saude Publica - Reducção da 
quantia para trabalhadores, pedreiros, etc. e 
augmento de uma d'iaria, pôr ser bisexto o 
anuo de 1912, na. al·imentação dos · .aj~dantes 
destacados· no sel-viço da visita externa do p9r-
to, na alimentação e t~ansporte dos pharma-
ceuticos, inspectores de pharmacias e drogarias, 
.no pessoal sem nome.ação da barca de d•esin-
fecção, no da Estação de Visita do Porto, no 

.I>essoal encarrega'do >lia visita dos navios -en-
-:t:rados ' á noite, no pessoal das lanchas F ernan-
·dO Pinheiro, Roc'fia Faria, nos mari:nheiros da 
·enfermaria fluctualite, no pessoal sem nomea-
-ção do . Lazareto da ·Ilha ·Grande e no pessoal 
-Oas Inspectorias de S . Paulo, Rio Gra nde do · 
Sul, Paraná, Espirito Santo, P.eFnambuco, Ba-
'hia, Alagoas, Pará, Maranhão e Rio Grande do 
.Norte . ... ... . . . .. .. .. .. , ........ . .. ... . . . . . 

866:194$680 

16 :. 495$112 

999:025$800 
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Instituto Benjamin Constant-Eliminação da quan-
t ia votada para pagamento de 15 professores, 
e 8 repetidores e uma dictante <e copista, da dif-
ferenças de vencimentos e augmento de consi-
gnação - Gratificações addicionaes . .. ... ... . 

Bibliotheca Naciona.l - Eliminação de quantias vo-
tadas no exercício de 1911 para duas estatuas 
p.ara a fachada e dous paineis para portões e 

grades para a estufa destinada á desinfecção de 
livros, para medalhas commemorativas da in-
auguração do edificio; reducções na consigna-
ção - Conservação de livros, etc. - fim de su:a 
inclusão na quantia para o pessoal das offici-
nas graphicas e de encadernação; e augmento 
1em diversas consignações . . . ......... . .. .. . . 

Soccorros publicas - E liminação de diversas quan-
tias votadas para subvenções e auxilios para 
premio a Osor.io Duque Estrada pelos versos 
que adaptou á musica do Hymno Nacional .... 

Obras - Eliminação das quantias votadas para 
diversas . . . ...... . .... . .. . ... . ......... . .. . 

Prefeitura., justiçci e outras clespezas no territorio 
do Acre - Eliminação de 200: 000$ na consigna-
ção - Para serviços publicos e obras no Ter- : 
ritorio do Acre . . .. . ... ..... .. .... ... .... . . . 

152 : 226$00() 

21: 5!)0$000, 

100: 000$00(} 

600:000$0 00. 

200: 000$000' 

3.001: 201$592 

A Commissão de Finanças, tendo em vista as justificativas re--
lativas a augmentos de diversas verbas, chega á conclusão de que-
existe a importancia de 351 : 025$597, que, por força da lei ou dis-
posições regulamentares, não podia deixar de figurar na proposta, 
ácontecendo que si não fosse .isso desappareceriam os raugmentos 
em algumas verbas. 

Eis as discri minações daquellas quantias: 

5: 702$400 - Vencimento de um continuo - Reso-
lução do Senado .de 30 de De-
zembro de 1910; 
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']: 920$000 - Augmento de vencimentos ao ajudan.te de portei-
ro, continuos e correios da Secretaria de Es-
tado - Decreto LegisLativo n. 2.372, de 4 de 
Janeiro de 1911. 

15: 600$000 - Gratificações a auxiliares incumbidos do serviço 
d.a remessa de papeis para o Archivo Publicó-
Regulamento annexo ao decreto n. 1.580, de 31 

. de Outubro de 1893; 

1 35:000$000 - Augmento de vencimentos dos ministros do .Su-
premo Tribunal Federal - Decreto n. 8.526, d·e 
18 de J1aneiro de 1911 . 

.3 :600~000 - Augmento de vencimentos do secretario da Pro-
curadoria . da Republica - Decreto n. 2.386, de 
4 de Janeiro de 1911. 

.128:866$590 

248: 583$000 - Aug111ento de vencimentos dos des-
embargadores, juizes e escrivães 
do Crime, dos promotores publi-
cos e adjup.ctos do promotor, dos 
escrivães do Jury e dos pretores 
- decreto n . 8.525, de 18 de Ja-
neir.o de 1911. 

2: 400$000 - Augmento de vencimentos do pro-
curador e sub-procurador dos 
Feitos da Saude Publica - De-
creto 11. 8.620, de 22 de Março 
de 1911 . 

6: 750$000 - Augmento de vencimentos de um 
procm~ador geral em disponibi-
lidade - Decreto n . 8.690, de 26 
de Abril de 1911. 

257:733$000 

126$000 - Diarias a dous encardenadores-douradores, a um 
compositor e a um impressor do Archivo Publi-
co, por ser bisexto o anno de 1912; 



:54:210$697 ,5 

'1 

Lei n. 2.356, de 31 de Dezembro ele 1910, ar t . 85. 

89:919$000 Differenças de vencimentos dos of· 
ficiaes do Corpo de Bombeiros-
Lei n. 2.390, de 13 de Dezembro 
de 1910; 

2: 464$400 - Soldo e eta;pa de um dl;:L parn as 
praças do mesmo corpo, por ser 
bisexto 'º anno de 1912; 

4: 691$995 - Soldo de um tenente - Decreto 
de 15 de Fevereiro de 1911; 

11: 346$000 - Soldo a dous primeiros sargentos, 
um segundo, dous forrieis, tres 

cabos ·e sete soldados - Decre-
tos de 10 e 17 de Fevereiro, 10 
e 20 d·e Março, 22 de Abril, 7. de 
Julho, 1, 22 e 29 de Setembro, 
12 de Novembro ele 1910 e 15 de 
Fevereiro de 1911, éiue os refor-
maram. 

351: 025$597,5 ' 108: 421$395 

A diminuição d·e 500$, 'ouro, explica-se pela reducção da con-
signação ~ Pensões a artistas, etc., e pelo augmento na de - Pen-
sões a al·umnos na Eur opa. 

A Commissão de Finanças propõe: 
Reduzir de 6 :'000$ a 3: 000$ a consignação - Serviço telegra· 

phico por companhias ·estrangeira:s, do material da verba n. 10; 
Incluir na verba n. 12 a quantia de 1: 440$, par.a gratificação de 

de 720$ annnuaes a dois officiaes de justiça, sendo um no Juizo 
F'ederal do Rio de Janeiro e ·Outro· no do Paraná; 

Reduzir, na verba n . 14, de 11: 000$ 'ª 8: 000$ a consignação -
Para occorrer ao pagamento do primeiro estabelecimento etc., e de 
3: 000$ a 2: 000$ a de - Para .ajudas de custo a juizes seccionaes 
etc.; 

D Restabelecer na verba n. '15, rubrica - Guarda Civil - a quan: 
t ia. de 1.098: 000$, para a diaria de 5$ a 600 guardas de 2• classe; 
qua;ntia essa' que fôra reduzida na proposta apresentada· ao Con· 
gresso . Nacional peJ.o Ministerio da Fazenda~ 
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Reduzir de 24: 000$ a 20: 000$ a consignação - Padiolas, ca-
misolas, etc., do material da Repartição da Policia; de 10: 000$ a 
8: 000$ a de camas, colchões, etc., da Cbl•oni.a Con,ecçiol).al de Dous 
Rios; de 25:000$ a 20:000$ a de - Ferramentas, sua cons~rvação 
etc., da Eséola P.remunitoria Quinze de Novembro; 

Eliminar na mesma escola a quantia .de 30: 000$, consignada 
para - Pedreiros, calceteiros, etc.; 

Substituir pela nova tabella da Brigada Policial, organizada 
dE• conformidade com o decreto n. 9.012, de 4 de Outubro de 1911, 
a que se acha na proposta do Governo - m esma verba n,_. 15. 

Essa m:iv.a tabella, na importancia de 8. 895: 318$900, . do pessoal. 
o material, e de 547: 300$381 de r eformados, comparada com a da 
proposta, apresenta um augmento de 699: 190$594 .•em relação ao 
pessoal e material e de 45: 938$326 quanto ·.a reformados. 

A Commissão de F.in:anças, porém, faz notar que o refer.ido au-
glJ1ento de 699: 1.90$594 desappareceria, dando-se em vez disto uma 
diminuição de 602: 809$406 com a reorganização da Brigada, .dada 
pelo citado decreto n. 9.012, si não fosse o Ministerio da Fazenda. 
ter reduzido a quantia de 1. 302: 000$ na proposta que apr esentou 
a o Congresso Nacional, rubrica - Força Policial e verba n . 15 ; 

O augmento citado de 45: 938$326 é proveniente de terem si;do 
incluidas as quantias de 101: 839$.938 para soldo de officiaes já r e-
formado·s ·e de 5: 648$112 para o de praças tambem já reforro.adas, e 
df, ter sido reduzida de 61: 549$724 a qU'ain,tia destinada para offi-
ciaes ou praças que se reformarem; 

Supprimir a palavra - vestuar.io - na consignação - Sala-
rio, sustento, etc., do material da Casa de Correcção, verba n. 16, 
por isso que o vestuario dos pen"itenciados é fabricado no estabe1'e-
cimento, correndo a despeza com :a acquisição da respectiva ma.-
teria prima pela consigll'ação - Materia prima, ferramentas, etc. ; 

Reduzir de 31: 000$ a 15: 000$ a consignação - Consumo _ an-
nual de luz electrica; de 80: 000$ a 50: 000$ a de - Materia prima, 
ferramentas, etc., e de 6: 000$ a 5: 000$ a de-ConsE.rvação e m e .. 
lltoramentos do edifício - do material da mesma verba n . 16 ; 

Reduzir .de 17: 800$ a 15: 000$ a consignação - Par.a compra e 
copia de documentos etc., do material da verba n. 18; 

Substituir pela nova tabella ·da kssistencia a Alienados, orga-
nizada de accôrdo com o decreto n. 8.834, de 11 de Julho de 1911, 
a que se acha na proposta do Governo. A µova tabella traz um 
augmento de despeza de 2,03: 350$600. 
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Reduzir •na verba 20-Directoria Geral de Saude Publica --
Repartição Central - de 7: 000$ a. 5: 000$ •a consignação: Livros, 
objectos de expediente, e de 15: 000$ a 10: 000$ a de Impressões, pu-
blicações etc. ; de 322: 121$308 a 250; 000$, a de Material, constru-
cções etc.; - Serviço de prophylaxici da f ebre amarella - der 
32 : 400$ a 18: 000$ a quantia destinada para vencimentos <le che-
fes de turma, ficando 5 em vez ele 9; de 120: 000$ a 100: 000':$ a con-
signação: !Material para o serviço; - Inspectoria ae Isolamento e 
D esinfecção - de 90: 000$ a 80: 000$ a consignação : Sustento e fer-
ragens de animaes; de 100: 000$ a 84 : 000$ a ele Desinfectantes, ·e 
material ele desinfecção; de 96: 000$ a 60: 000$ a de Conservação e 
acquisição de material; de 15: 600$ a 10: 000$ a de Expediente, as-
seio etc.; Laboratorio Bact erio logico - de 2: 000$ a 1: 500$ a de 
Objectos de expediente e livros ; de 3: 000$ a 2: 500$ a de Asseio 
e eventuaes; - Hospitcil de S. Sebastião~ 8:000$ a 6:000$ a de 
Combustível; ·de 30 : 000$ a 25: 000$; a de Provisões ele pharmacia; 
de 15:000$ a 12:000$, a de roupa e utensílios; ele 10:000 a 8:000$, 
a de !Iluminação; ele 6: 000$ a 5: 000$, a de. Material chimico; ele 
5: 000$ a 2: 500$, a ele l\foveis; de 24: 000$ a 20: 000$, a de Cons·erva-
ção do material; de 6: 000$ a 3: 000$, a de Sustento e ferragem de 
animaes; de 30 :000$ a 20:000$, a de Eventuaes; - Hospital Pau-
l('. Oandido -· de 24: 000$ a 20: 000$, a de Custeio do hospital, e Ma-
t érial Geral, de 133: 200$ a 125: 000$; a .de Acquisição, concertos, 
etc. na Capital Federal, no Estado do Rio de Janeiro; de 30: 000$ 
a 25: 000$ a de Acquisição, cóncertos, etc. nos Estados; ele 60: 000$ a 
50: 000$ a de Moveis, objectos .de expediente etc.; de 30: 000$000 a 
20: 000$ a de Gratificação ao pessoal, de accôrdo com o regulamento 
da. Directoria; 

E liminar na mesma verba - Repartição Oentrcll - a quantia 
de 3 : 660$ de diarias <le alimentação dos ajudantes destacados no 
sPrviço da visita externa do porto; Serviço de prophylaxia da f e-
bre arnarella - as qua.ntias de 18: 000$, de gratificações aos inspe-
ctores sanita.rins d·estacados no serviço de prophylaxia.; de 168: 000$, 
de vencimentos .de 70 auxiliares academicos; <le 432: 000$, de sa-
la.rios a. cap~tazes; de 54 : 000$ , .de carpinteiros; de 43: 2000$, de guar-
das de 1° 'classe e de 32: 400$ de guardas de 2• classe; - ll'IateriaZ. 
geral - as quantias: de 60: 000$, para acquisição ele um rebocador 
para a Inspectoria do Parã e ·de 7: 000$ para construcção de um 
edifício para abrigo do mater.ial fluctuante da Inspectoria do Rio 
Grande do Norte; 
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Elevar na mesma verba (Mciterial geral) de 25: 000$ a 25: 000$ a 
consignação - Aluguel de casas para as Inspectorias, afim de at-
tenqer ao augmento de despeza com o alugu.el da casa onde func-
ciona a Inspectoria de Saude ,dos Portos no Estad0 do Maranhã0; 

Restabelecer na consignação - Trabalhadores, pedreiros, etc::.-
do pessoal sem nomeq,ção do Serviço de Prophyla:id.a da Febre Ama-
rella a quantia de 994: 250$ em vez de l. 000: 000$ que fôra redu-
zida na proposta apresentada ao Congresso Nacional pelo Minis-
ter.io da Fazenda; 

Incluir credito para despezas com o pessoal e · material ·do 
Conselho Stiperior de Ensino, de accôrdo com a Lei Organica do 
:Elnsino Superior e do Fundamental da R:epublica, approvado pelo 
decreto n. 8.659, de 5 de Abril de 1911; 

Augmentar com a quantia de 20:000$ a consignação: para oc-
correr ás despez·as com o pessoal e material necessarios ás turmas 
supplementares do Externato e Internato, tudo de accôrdo com a 
reorganização do Collegio Pedro II, dada pelo .decreto n. 8.660 de 
5 de Abr.il de 1911; 

Incluir na verba EscoLa Nacional de Bellas Artes a quantia de 
·141: 460$; sendo 12: 000$ para vencimentos de dois proflessores or-
dinarios, 54: 000$ para os de nove professores extraordinarios, 6: 000$ 
pa:ra os de um thesciureiro, 7: 200$ para os de dous amanuenses, 
6: 000$ para os de dois bedeis, 2: 700$ para os de um inspector de 
alumnos, 4: 800$ para os de dous ajudantes de conservador e res-
taurador, 12: 000$ para os de cinco guardws, 3: 600$ para os_ de 

_ tres conservadores de g,abinete, 12: 000$ para os de dous proflesso-
res em disponibilidade, 1: 800$ para augmento de vencimentos do 
director, 1: 200$ para o do secretario, 600$ para o do bibliothecario, 
600$ para o do amanuell'S'e, 1: 000$ para o do porteiro, 3: 960$ para 
o dos tres guardas, ·9: 000$ para gratificaç0es de cinco serventes, 
3: 000$ par.a augmento de gratificação ·de cinco serventes; eliminar 
33: 600$ de vencimentos de sete professores dos· cursos praticos e 
do d'e modelo-vi V.o e 6: 000$ dos de um professor em disponibilidade, 
cadeira. extincta de histoi:ia natural, physica e chimica, hoje resta-
berecida, estando o respectivo professor comprehendi(!o no nume-
ro do.s .actuaes professores ordinarios, tudo de accôrdo com a reor-
ganização dada á Escola pelo decreto n. 8.964, de l4 de Setemoro 
de 1911; 

Incluir na verba Instituto Nacional .de ·Musica a Q.u:mtia de 
187: 400$, sendo: 78: 000$000 para vencimentos de 13 profes~ores~ 



<6: 000$ para os de um thesoureiro, 3 : 600$ para os de um amanit011-
se, ·3: 000$ para os de um acompanhador, 36: 000$ para os de· 12 ~ui
juntos, 10: 800$, para os de quatro inspectores ' ele alumrías,' 3: ooa°$ 
para 'os ele um àuxiliar de ensino de 1" classe em disponibilülalle, 
2: 700$ para gratificação de nove monitores, 3 : 600$ para à dé 
dois serventes, 1 : 000$ para augmento ele vencimentos do director, 
34·: 800$ para o de 29 professor.es, 400$ para · -0 ele um secretario, 
300$ para o de um bibliothecario, 300$ para o elo porteiro, 600$ 
para o do continuo, 300$ para ·o afinador de pianos, 3: 000$ para 
elevar de 1: 200$ a 1: 800$ a gmtificaÇão ·ele cinco serventes; e sup-
:primir as quantias de 36:000$ de vencimentos de 12 auxiliares de 
1 • classe, e 2: 40ú$ de gratificação ele 12 auxiliares ele 2" classe tudo 
.de accôrdo com a reorganização do Instituto dada pelo decreto 
·n . 9.056 de 18 ele Outubro de 1911; 

Reduzir no mater.ial da verba Instituto Benjamin . Constant-
de 18: 700$ a 15: 000$ a consignação - Calçado, roupa, concertos, 
.etc.; de 4: 500$ a 3: 000$ a de - Objectos de e,xpediente e de en-
sino, etc.; de 10: 000$ .a 7: 000$ a de - acquisição de moveis e do 
l nstrumental, etc.; 

Incluir na verba Bibliotheca Nacional a quantia de 242: 100$, 
sendo: 30: 600$000 para os vencimentos de tres bibliothecarios; 
36: 000$000 para os de cinco sub·bibliothecarios, 48: 000$000 para 
os de oito officiaes, .31: 500$ para os sete am:anuenses, 33: 000$ para 
•Os ele 10 auxiliares, 3: 000$ para os de un~ ajudante. de porteiro, 
4: 200$ para os de um inspector technico, 3: 000$ para gratificação 
a o secretario e thesoureiro, nos termos do art. 7.0 do Regu1amento 
a que se refere o decreto n. 8.835, de 11 ele Julho ele 1911, 1:200$ 
para augmento d.os vencimentos elo clirector, 4: 200$ par.a o ele sete 
amanuenses, 3: 600$ para o de seis auxiliares, 600$ par.a o ele me-
.canico electricista, 600$ para o ele porteiro, 600$ para o elo ajudante 
elo porteiro, 28: 800$ para gratificação ele 12 guardas, 7: 200$ para 
P. clemàis quatro serventes e 6 : 000$ para elevar a 24: 000$ a consi· 
:gnação - Illuminação corrente electrica ; supprimir: 27:000$ ele 
·v.encimentos ele tres chefes de secção, 6 : 000$ cl9s ele um secretario 
ia official, 18: 00 0$ elo~ tres -primeiros officiaes, 24: 000$ elos de 
-cinco segundos officiaes, 5: 400$ dos de um conservador, 4°200$ dos 
de dous continuos, 12: 000$ ele gratificação dos a uxiliar es de cata-
logação, e 4: 200$ ela ele um inspector elas officinas grap]+icas e de 
-eneadernação, tudo d·e accôrclo com a reorganização da Bibliothe-
ca, dada pelo citado decreto n. s·.835; 
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Eliminar na verba "Socco1Tos Publicos" a quantia de 2.0: 000$" 
consig11ada para - Subvenção á · Associação Protectora dos Cegos 
Dezesete de . Setembro. 

·Feita esta exposição, a Commissão de Finanças tem a honra 
de submetter á consideração da Camara o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Naciomi.l decrefa: 
Artigo unico. O Presidente da Republica· é autorizado a des· 

pender pelas repartições do Ministerio qa Justiça e Negocios Inte--
riores, com os serviços de~tinados nas seguintes verbas, a quantia 
de 34.993: 784$236, papel, e 10: 200$, ouro: 

1. Subsidio do Presidente da Re-
publi0a. (Como na proposta) 

2. Subsidio do Vice-Presidente 
da Republica. (·Como na ·pro-
posta) ...........•..... 

3. Gabinete do Presidente da Re-
publica. (Gomo na proposta) 

4. Despeza coro o palacio da 
Presidencia da R~publica. 

(Como na proposta) 
5. Subsidio dos Se11adores. ( Co-

roo na proposta) . . ....... . . 
6. Secretaria do Senado. (Gomo 

na ·proposta) ............. . 
7. Subsidio dos Deputados. (Co· 

mo na proposta) .... . .. . .. . 
8. Secretaria da Caroara dos 

Deputados . (Como na pro-
posta) ............ ... . . 

9. Ajudas de custo aos mem-
bros do Congresso Nacional. 
(Como na proposta) . . . ... . 

10. Secretaria de Estado - Re-
duzida de 6: 000$ a 3: 000$ a 
- consignação - 1Serviço te-
legraphico por companhi-as 
estrangeiras ........... . 

Ouro Papel 

120: 000$000· 

36: 000$000· 

76:800$000 

151:440$000-

567 : 000$000· 

716:563$972 

1.908: 000$000 

857:937$318 

275:000$000 

634:378$118 
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11. Gabinete de consultor geral 
da Republica. (Como na pro-

Ouro 

posta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . ... · · · 
.12. Justiça Federal - Incluida 

a quantia de 1: 440$ ·para gra-
tificação de 720$ annuaes a 
dous offlciaes de justiça, sen-
do um no Jui?O Federal do 
Rio de Janeiro, e -0utro no do 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · · · · · · · · · · · 

1 3. Justiça ·do Il.istricto Fecleral. 
•(Como na proposta) .... .. .. · · · · · · 

14. Ajudas de custo a m8Jgistra-
dos - R-êduzida de 11: 000$ a 
a 8: 000$ a consigriação-Pa-
ra occorrer ao pagamento do 
primeiro estabelecimento e de 
3:000$ a 2:tlOO$ a de - Para 
ajudas de custo a juizes sec· 
cionaes, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . ....•. · · · · · · · 

15. Policia do Districto Federal 
- Restabelecida no pesl:loal 
de nomeação do Chefe de Po-
licia. - rubrica. Guarda Civil 
- a quantta. de 1.098: 000$, 
para diari:Mi de 5$, a cada um 
dos 600 guardas de 2ª classe 
-Reduz~da de 24: 000$ a réis 
20: 000$ a OO'll.Bignação - Pa-
diol:as, oami.soloo, ·etc., da Re-
partição da Policia, de réis 
10:000$ a 8:000$ a de - Ca-
mae, colchões, da Colonia 
Correccional dos Dous Rios; 
de 25: 000$ a 20: 000$ a de-
Ferramentlas, sua conserva-
~ão, etc., da Escola Premuni-
toria Quinze de Novembro.-

Papel 

19:600$000 

1.693: 275$618 ' 

655:953$559 

10:000$000 
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'Eliminar no material da mes. 
ma Escola a quantia de réis 
30: 000$, consignada para -
PedFeiros, calceteiros. In-
cluidas ;as quantias de .réis 
699: 190$594 para pessoal e 
material da Brigada Policial 
·e de 45: 938$326 para refor-
mados, afim de ser substitu-i-
da pela nova tabeUa organi-
sada, de conformidade com o 
decreto n. 9.012 de 4 de Ou· 
tubro de 1911, a que se acha 
na ·proposta· ...... . ........ . 

16. Casa de Correcção - Elimi-
nada a palavra - vestuario 
- na sub-consignação- Sa-
lario, sustento - Reduzida 
de 31:000$ a 15:000$ a sub· 
consignação- Consumo an· 
nual de luz electrica; de réis 
80: 000$ a 50: 000$ a .de-M.a-
teria prima, ferramentas, etc., 
e de 6:000$ a 5:000$ a de-
Conservação e melhoramen-

Ouro 

tos do edificio . . . . . . . . . . . ... , .... ........ , . 
17. Guarda Nacional. (Como na 

proposta) ............. . . 
18. Archivo Publico - Reduzida 

de 17:800$ a 15:000$ a consi· 
gnação - Para compra e co-
pia de documentos, etc. . ... 

19 . Assistencia a Alienados 
Substituida pela nova tabel-
la da Assistencia a Aliena-
dos, orgianizada de accordo 
com o decreto n . 8.334, de 11 
de Julho de 1911, a que se 
1acha na proposta do Governo 

" 

PaPel 

8.011: 697$494, 

315: 796$10& 

35:100$00() 

107; 702$118' 

1.825: 619$178- . 
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20. Directoria Geral de Saude 
Publica - Reduzida - Re-
partição Centrei! - de 7: 000$ 
·a 5: 000$ a sub-consignação-
Livros, objectos de expedie.n-
te, ·etc., e de 15: 000$ à réis 
10: 000$ a de - Impressões, 
publicações, etc.; de reis 
322: 121$308 a 250: 000$ a de 
- Material, construcções etc. 
- Serviço da Prophylaxia da 
Febre Arncirella -de 32: 400$ 
a 18: 000$ a quantip. destina-
.da para vencimentos de che-
fes de turma, ficando cinco 
em vez de nove; de 120: 000$ 
:a 100: 000$ a sub-consignação 
- Material para o serviço 
- Inspectoria de Isolarnento 
e Desinfecção-de 90: 000$ a 
80 : 000$ a sub-consignação 
Sustento e fer.ragem de ani-
maes -:--- de 100: 000$ a réis 
84: 000$ :a de ___,, Desinfectan-
tes e materi~ de desinfec-
ção; de 96:000$ a 60:000$ a 
·de - Conservação e acquisi-
ção de material, de 15: 600$ a 
10: 000$ a de - Expediente, 
asseio, etc. Laboratório 
Bacteriologico - de 2: 000$ a 
1: 500$ a de - · Objectos de 
expediente e livros, de 3: 000$ 
'ª 2: 500$ a de - Asseio e 
eventuaes - Hospital de S . 
Sebastião - de 8: 000$ a i'éis 
6: 000$ a de - Combustível, 
etc., de 30 : 000$ a 25: 000$ a 

ÜUr-0 Papel 
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de -- - Provisões de pharma-
cia, de 15: 000$ a 12: 000$ a 
de - Roupas e utensilios, de 
10:000$ a 8:000$ a de - 11-
luminação, de 6: 000$ a réis 
5: 000$ a de :__ Material chi-
mico, de 5: 000$ ·a 2: 500$ a 
de - Moveis, de 24: 000$ a 
20: 000$ a de - Conservação 
do material de- 6: 000$ a réis 
3: 000$ a de - Sustento e for-
ragens de a;nimaes, de 30: 000$ 
a 20: 000$ a de - Eventuaes; 
Hospital Paula Oandido 
de 24:000$ a 20:000$ a de -
Custeio do Hospital; e M1J..t'3" 
rial geral - de 133: 200$ a 
125 : 000$ a de - Acquisição, 
concertos, etc., na Capital Fe-
deral e no Estado do Rio de 
Janeiro, de 30:000$ a 25:000$ 
a de - Acquisição, concertos, 
etc., nos Estados, de 60: 000$ 
a 50: 000$000 a de - Mo-
veis e objectos de expe-
diente, de 30: 000$ a 20: 000$ a 
de - Gratificações ao pes-
soal de accôrdo com o regu-
lamento da Directoria; 

Eliminada Repartição · 
Central - a quantia de réis 
3: 660$ de diarias de alimen-
tação dos ajudantes destaca-
dos no serviço da visita .ex-
terna. ilo porto; Serviço de 
Prophylaxia da Feb'l'e Am11-
rella - as quantias de r~is 

18: 000$ de gr,atificações aos 

Ouro Papel 

, ' 



inspectores s~1Ilitarios desta-
cados no serviço de prophyia-
Xia, de 168: 000$ de venci-
mentos de 70 auxiliares aca-
demicos, de 432: 000$ de sala-
rios a capatazes, de 54: 000$ 
de carpinteiros, de 43: 200$ de 
guardas de 1 ª classe e de 
32 : 400$ de guardas de 2• clas-
se; Material geral - as quan-
Uas dr, 60: 000$ para acquisi-
ção de um rebocador para a 
Inspectoria do Pará e de réis 
7: 000$ para construcção de 
um edifício para abrigo do 
material fluctuante da Inspe-
etor.ta do Rio Grande do Nor-
te. 

Elevar de 25:000$ a 25:200$ 
a sub-consignação - Aluguel 
de casas para as Inspectorias 
- do material geral - afim 
11e attender .ao augmento de 
despeza com o aluguel da ca-
sa onde funcciona a Inspecto-
ria de Saude dos Portos no 
Estado do·· Maranhão. 

Restabelecer na sub-consi-
gn,ação - Trabalhadores, pe-
dreiros e do pessoal sem no-
meação do Serviço àe Prophy-
laxia àa Febre Amarella a 
quantia de 994: 250$, em vez 
da de 1.000 : 000$ que fôra re-
duzida na proposta apresen-
tada ao Congresso Nacional 
pelo Ministerio· da Fazenda . 

21. Secretaria do Conselho . Supe-
rior de Ensino (verba nova ). 

Ouro Papel 

. ..... .. ... . . . 5.004: 401$200 

2 
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-Incluida a qu:antiia de reis 
51: 978$, sendo: 20: 000$ para 
vencimentos do presidente," 
9 :·600$ para os do secretario,'. 
7: 200$ _para os de dous ama-
nuenses, 2: 400$ para r0s do· 
continuo, 1: 560$ para gratifi-
cação de um servente, 3: 600$ 
para a de um chauffeur -e d·e 
1: 080$000 para a de um aju-
dante de chauffeiir; . 2 : 760$'_ 
para expediente, impressões, 
publicações, despezas miudas· 
e eventuaes; 3: 600$ para ga-
zolina, pneumaticos, reparos, 
etc., -e 178$ para assignatura 
de telephone, de accôrdo com 
a lei organica do ensino ... . . 

Subvenção a institutos de ensino 
23. Escola Nacional de B e 11 as 

Artes - Incluida a quantia 
d>e 141: 460$, sendo: 12: 000$ 
para vencimentos de d o u s 
professores o r d i n ar i o s,_ 
54: 000$000 para os de nove 
professores extraordinarios, ' 
6: 000$000 para os de um the-
soureiro, 7: 200$ para os de 
dous amanuenses, 6: 000$000 
para os de dous b -e d .e i s, 
2: 700$000 para os d·e um in-
spector de alumnos, 4: 800$000 
para Oi!! -de dous ajudantes 
-de conservador e restaurador, 
12: 000$000 para os de cinco 
guardas, 3: 600$ para os de 
tres conservadores de g-abi-

( ( . . 
nete, 12: 000$ para G:S de dous 
professores em disponibilida-

Ouro 

51:978$000 
4.207; 078$272 
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de, 1: 800$000 para .augmento 
' de vencimentos do ·director 
1: 200$000 dara o de secretario; 
600$000 para o do bibliotheca-
rio, 600$000 para o do ama-
nuense, 1: 000$000 para o 
do porteiro, 3: 960$ para o de 
tres guardas, 9: 000$000 para 
gratificações de 5 serventes e 
3: 000$ para elevar de 1: 200$ 
a 1: 800$ a gratificação de 5 
serventes. 

Eliminadas as quantias de 
33: 600$ de vencimentos de 
sete" professores dos cursos 
praticas e do de modelo-vivo, 
e 6 : 0'00$ dos de um professor 
•em disponibilidade da cadei-
ra extincta de historia natu-
ral, phygica e chi.mica, hoje 
restabelecida, estando o res-

. pectivo .professor comprehen-
dido no numero dos actuaes 
professores ordinarios; tudo 
de accôrdo com 'ª reorganiza-
ção dada á E.scola pelo decre-
to n. 8.964, de 14 de .Setem-
bro de 1911 ....... . ........ . 

24. Instituto - Nacional de Musica 
- Inclui.da a quantia de réis 
187: 400$, sendo: 78: 000$ pa-
ra venaimentos de 13 profes-
sores, 6: 000$ para os de um 
thesoureiro, 3: 600$ para os 
de um amanuense, 3: 000$ pa-
ra os de um acompahnador, 
36: 000$000 p ar a os de 12 
adjuntos, 10: 800$000 para os 
de quatro inspectoras ele ab-

Ouro Papel 

10:200$000 300:812$236 
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mnas, 3: 000$ para os de um 
auxiliair de ensino de 1• clas-
se em disponibilidade, réis 
2: 700$ paira gr.atifücação de 
nove monitores, 3: 600$ p.ara 
o de dous serventes, 1 : 000$ 
}lara augmento de vencimen-
tos do director, 34:800$ para 
<J ,de 29 professores, 400$ para 
o do secretario, 300$ para o 
<lo bibliothecario, 300$ para 
·o do porteiro, 600$ paira o do 
·continuo, 300$ par.a o do afi-
Il'ador de pianos, 3: 000$ par.a 
€levar de 1: 200$ a 1: 800$ a 
gratificação de cinco serven-
t es, 

Supprimidas as quantias de 
il6: 000$ de vencimentos de 12 
a uxiliares de 1 ª cl<asse, de 
2: 400$ de gratificação de 12 
auxiliares de 2• classe, tudo 
de accôrdo com a reorganiza-
ção do Instituto, dada pelo de-
creto n, 9.056, de 18 de Outu-
bro de 1911 , ,, .. , ... . ..... . 

:25. intUtutb Benilàrriin Constant 
- Reduzida no material de 
18:700$ a 15:000$ a consigna-
ção - Calçado, roupa, concer-
t os, etc., de 4: 500$ a 3: 000$ a 
de - Objectos de ·expediente 
e de ·ensino, ·etc., de 10: 000$ a 
7: 000$ a de - Acquisição de 
moveis e de instrumental, etc. 

-:26. Instituto Nacional de Surdos-
Mudos. (Como na proposta) . 

:27 . Biblfotheca Nacional- Inclui-
da a quantia de 242: 100$, sen-

Ouro Papel 

429:552$118 

349:942$118 

. ....... ... . • . ~· . 143:447$Ú8 



21 

d·o 30: 600$ para vencimentos 
de tres bibliothecarios, réis 
36: 000$ para os de cinco sub-
bibliothecarios, 48: 000$ paFa 
os de oito offüdaes, 31: 50.Q.$ 
para os de sete amanuenses, 
33: 000$ para os de 10 auxilia-
res, 3: 000$ para os -de um aju-
dante do porteiro, 4: 200$ pa-
r a os de um inspector techni-
co, 3: ooof para gratificação 
ao secretario e thesoureiro, 
nos t ermos do art. 7° do Re-
gulamento a que se r efere ·o 
decreto n. 8.835 de 11 de Ju-
lho de 1'911, 1: 200$ pa11a au-
gmento dos vencimentos do 
di:rector, 4:200$ para o .de se-
te amanuenses, 3: 600$ par.a o 
de seis auxilia r es, 600$ para 
do mecanico electricista, 600$ 
para o do porteiro, 600$ para 
o do ajudante do porteiro, 
28: 800$ para gratificação de 
de 12 guardas, 7: 200$ para a 
de mais quatro serventes, e 
6: 000$ para e1'evar a 24: 000$ 
a consignação - Illuminação 
corrente electrica. 

Supprimindo as quantias de 
27: 000$ de vencimentos de 
tres chefes de secção, de réis 
·6: 000$ dos de um secretario 
1° o0fficial, de 18: 000$ dos de 
tres primeiros officiaes, de 
24: 000$ dos de cinco segundos · 
officiaes, de · 5: 400$ dos de um 
conser·vadar, de 4: 200$ dos de 
dois continuos, de 12: 000$ de 

Ouro Papel 



22 

gratificação dos 'auxiliares de 
catalogação e de 4: 200$ dos de 
um inspeetor das officinas 
graphicas ·e de enca:rdenação 

28. Serventuarios do Culto Ca-
tholico (como na proposta) .. 

29 . Soccorros Publicos: 
Eliminada a quantia de 

20: 000$ consignada para a 
subvenção á Associação Pro-
tectora dos Cegos Dezesete 
de Setembro .. . . ... . .. .... . 

30. Obras (como na proposta .. . . 
31. Corpo de Bombeiros (como 

na p:roposta) .. . ........ __ . . 
32. Magistrados em disponibili-

dade. (como na ·proposta) .... 
33 . Serviço eleitoral. (como na 

Ouro 

proposta) . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .. ..... . .. .. 
34. Prefeituras, justiça e outras 

despeza:s no territorio do 
Acre (com 1 na proposta) . . .. 

35 . Instituto Os,valdo Cruz ( co-
mo na proposta) ....... ... . 

36. Eventuaes . - .......... .. . . 

Papel 

570: 112$118 

100:000$000 

334: 000$000 
40·0: 000$000 

1.235: 157$577,5 . 

212:000$000 

100:000$000 

8 .056:200 $'000 

3.31: 240$000 
150:000$000 

34.993: 784$236,5 

Paragr.apho un-ico. Fica o Governo autorizado a 'abr ir o ne-
cessario credito para subvencionar ais Faculdades de Direito de São 
Paulo e do Recife, as Faculdades de Medicina elo Rio de Janeiro e 
ela Bahia, ·e Escola Polytechnica elo Rio ele J aneiro, o CoUegio Pe-
dro 2° e Internoto Bernardo ele Vasconcellos, a té a quantia de Téis 
481: 391$825 de .accôrdo com o art. 127, paragrapho unico da r efor-
ma do ·ensino .approvada pelo decreto n. 8.659, de 5 de Abril ele 1911. 

•8ala das Oommissões, 6 de Dezembro de 1911. - Ribeiro Jun-
queira, Presidente. - Pedro P ernamb\'WO, ·relator. - Soares dos 
Santos. - Sergio Saboia.-Carcloso ele A lmeida, com restricções.-
Erico Coelho. - Antonio Carlos. - Passos Miranda Filho. - Al-
c1ndo Guanabra. - Homero Baptista. 
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PROPOSTA DO GOVERNO 

ou.ro Papel . 
·i. Subsidio do Presidente · da · 

Republica . 
·2. Subsidio do Vice· Presidente · · · " · '·" ' · · · · "· ' 

da Republica : . . : . : . .. . : .... · .. . ... . ...... . 
3. Gabinete do Presidente da 

Republica ............ . . 
4. Despeza com o palacio da pDe- · · · · · ·· · • • 

sidencia da Republica •....• 
5. Subsidias dos 1Senadores .... . 
6. Secreta;r.ia do Senado .. . .. . . . 
J. Subsidio dos Deputados .. . .. . 
8. Secretaria ·d·a Camara dos De-

putados ............... . 
9. Ajudias de c"usto aos membros 

do Congresso Nacional .... . 
10. Secretaria de Estado ....... . 
11. Gabinete do Consulto:\' Geral 

da Republica .............. . 
12. Justiça F·ederal ........ . 
13. Justiça do D~stricto Federal. 
14 . Ajudas de custo a magistriados 
15 . Policia .do Districto Federal. 
16. Casa de Correcção .......... . 
17. Guarda Nacional .......... . 
18 . Archivo P ublico . ... ... . . .. . 
19. Assistencia a Alienados .. .. . 
20. Directo.ria Geral de Saude 

Publica ........ ....... . 
21. Subvenções a Institutos de 

Ensino 
22. Escola 

Artes . 
Nacional de Bellas 

23. Instituto Nacional de Musica 
·24. Instituto Benjamin Constant 
25. Instituto NacionaJ. de Surdos-

Mudos . .· . • ..... •.. ; .... .. . 

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

......... · ~ · ....... . 
10:200$000 

............... · 

120:000$000 

36:000$000 

. 7-6: 800$000 

151:440$000 
567:000$000 
716:563$972 

1.908: 000$000 

857:937$318 

275:000$000 
637:378$118 

19:600$000 
1.691: 835$618 

655:953$559 
14:000$000 

7.110: 633$034 
362:796$106 
35:100$000 

110:502$118 
1.622: 268$578 

5.080: 032$508 

4.207: 078$272 

198:952$236 
280:552$118 
358:142$118 

143:447$118 



26. Biblfotheca Nacional • .... . . 
27. 1Serventuarios do Culto .Ca-

tholico ...•.• ., ...• ._. •.•. .••.... 
28. Socco11ros Publicos •.......... 
29. Obras • . . •. • . • ...• ., •........ 
30. Corp0 de Bombeiros .•. ; .... 
31. Magistrados em disponibili-

d-ad·e •.. · •.•....••.••.• •....... .. 
32. Serviço eleitoral •••••...... 
33.- Prefeituras, justiça ·e outras 

d:espe:uas no T-erritorio do 
Acr.e ......... .... ..... ... . ... . 

34 . Instituto Oswaldo Cruz .... . 
35 . Ev.entuaes . . •.. .•. . . ... .. . . 

Ouro Papel 

. .. .... . . · . .... 

428: 8'12$1Ul 

100:000$000 
354:00Õ$000 
400 :0Õ0$000 

1.235: 157'$577,5 

212 :000$000 
100:000$000 

3.056: 200$000· 
331:240$000 
150:000$000 

---- -- -------
10: 200$000 33.604: 422$486,5 



NOTA 

A di!scussão do projecto foi .iniciada a 12 ãe Dezembro. Fo-
ram U.das varias emendas ,e falou o· Sr. Irineu Machado. Na. sessão 
de 13 depois de fa1ar·em os Srs. Celso Bayma, Irineu Machado e 
A. Freire. E' encerrada a discussão. 

Nesta sessão a. Mesa não .pód·e fü)CleitaT as seguintes ·emenid·çi,s, 
por senm1 'iruf>r:rn-gentes d.o -Re-gi'lll'ento: 

Ond'e ·co:nv.i-er: 
üs j.uiz,es id·e dir·eito em dispmübHidade, os ·desembal.'lgado~·es e 

os juizes :de dii'!•zi1to aposenitaidos ex-vi do a.rt. 60 ·d:as dis:posições 
traJils·irto.riaJS .da Constituição Federal, :IJeTão -o.s venci.lmeinto.s que 
perceb'em <as juiz·es seccionaies 1d·os iIDstad·os, mencionaJd.os rua ali-
nea 4ª d:a tabella 1anne:l0a :ao decr.eto l1egislaitivo n. 1 ."627, tde 2 de 
J·runeiro· ·d·e 1907, aber,to paria esse fim 'º :n·ecessario ·credito . 

Sa.1a das 1sessões, 12 :de Dezembro de 1911. - Duns•hee (ie 
Abranches. - Barbosa Lima. 

Ond•e ·convier: 
IDi.cam 1equip:arados os vencime111tos idns lentes ·da Esc·ola. de 

Bellais .Artes aos dos .}entes ido •Gy·mnaJsfo Nacionail. 
Sala ·dais s·essões, Dez·em'br.o ·de 1911. - José Bonifacio. 

Fica o .Ministerio do Interior autorizado a •d•e.duzir da. verba 
"Matel'ial ". ido 01·çamen:to ida .Aissistencia a Afümad.ns, 1Hos;picio Nfl· 
cL001al, a quantia necessarta ;par.a P'agrumento ao 'Dr. Maria P i-
nheiro .de Andrade, dfr.ecto;r td.a •Labo.ról.:tol'lio Alllat•omo-Pa:thologico 
do Te~erido HQspkd-o, na aiazão ·de 4GO$ 1men,saes, como 1po.r igual 
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ex-isrbe v:erba .para casa do dh,ectaior da ·ooJ.onia de Aliewa;aos, a 
contar td·e ·Sert;emb.ro id·e 1908 até á dat•a •em ·que ;pimsm· a ;res'LdJ•r no 
;pr·edfo •que Ihe fôr •destinado ex-vi do id'ecret:i n. 5 .12·5, :de 11 de 
FevereiT·O die 1904, cnnfh:mad·o pelo d·ec:reto tde 11 de julho d·e 1911. 

1Siala dais s·essões, 12 de Uei:iemrb.r.o de 1911. - Porto Sobrinho. 
- João Baptista. - Lobo Jururnenh!a. -:- Teixeira Brancléio. 

§' .B;rtgad•a P.o·1icfal. 
S.erviço de 1Saud•e - Accr·esc·ente,se: 

2 p.r111tk0is de phanmaci:a a 3: 000$000 . , ............ . 6:000$000 

Nota - Os J.ogoar·es de ip~·aticos de ·ph:anma;cia existem ex-vi do 
<Hspo•sto 11rn art. 36 do ,J'eguvamento .da Brigada e •e,stão p•reoochi-
dos ,as :dous lo1gares por f.unccionarios ·que ·ha .longos 1anno1s :os 1exer-
c'em; ap·en·as nã,o rt'endo sid·o votada a <verba rpaim ·ess•es fogaires, 
pe;rcebem relles o v.endmento .peJ.o cofre de ®cono1mi:ais da mesma 
Força. (Art. 147). 

Sal:a das sessões, 1'2 d·e n eze!lllbrn ·d·e 1911 . - I r ineu Machado. 

Accrescente-se o.nd·e c o·nvi-er: 
iE' 'º Gov·ern.o autoI"Ü!ado 'ª namear ·av1aliado•res .privativ.os, vi-

tal:ido·s, com :direito apena.~ á pierC'epção c1e ·custas d·et·enmi111:aidas no 
TeS:P•ectivo Regim•ento, noe' Juiz·os d1e Or.phãos e Auisentes, :d.o .Oom-
mercio, do Civel, Provedoria e Residuos e dos Feitos da Fazenda 
Munidp'al td·o 'Ddis.triicto ·FedeJ'al, .dous paira cada vara dos J·uizos 
d1e Oqihãios 1e Au1se.n·tes, Civ.e~ . e Co1mm•ercial, e .tres n:ais ·outTas. 

S:ala ,dais s·essões, 12 d·e iDezel!Ilbro de 1911 .. - F rederico Borges. 
-José Murtinho .-Por to Sobr inli,o . 

Ond•e ·con vi·er: 
São equiparados para os effeitos das etapas, os officiae.s in-

ferior·es da Força Policial aos do Exercito, conforme consigna a 
nota que acompanha a tabella C, da lei n. 2.290, de 13 de Dezem-
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bro de 1910, fazendo-se a correcção na tabella explicativa de uma 
_para duas etapas -diariamente, abrindo-se o preciso credito. 

Sala das sessões, 12 de Dez(Jmbro de 1911. - Nicanor elo 
N ascimento . 

Na rubrica 21, Saúde Publica (secção Inspector ia ele Isola-
-mento e Desinfecção) -em vez de-desinfectadores, diga-se : che-
fes de turma ele 2ª classe com o ordenado d-e 250$, sendo dous 
t :~ r-ços de or' errado e um ele g1·-atíficação e nomeados por portaria 
-do clirector _gerai ela Saude P túi lica, s-endo mantidos os actuaes. 

Sala elas sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Nicanor elo 
Nascimento. - P er eira Brciga. 

Ao n . 27-Bibliotheca Nacional: 
Accrescente-se : 
Augmento de 9: 000$, para occorrer ao pagamento da cliffe-

T'lnça- de vencimentos elos amanuenses e dos auxiliares, na razão 
de 25$ mensaes, a cada um. 

:Sala elas sessões, 12 d :; Dezembro de 1911.-Diogo Fortwia.-
João Simp licio. - Gonçalves ele A lmeicla. - Campos Carti er. -
J oão Vespucio ele Abreu e Silv a. - Car los Maximiliano. - Nabii-
co ele Go·iivêa. - Dunschee ele Abranches. - Coelho Netto. -
Carlos Cavalccinti . - Lamenhct Lins. 

Art. 1 º· Da verba 19 - Pessoal de nomeação do cli1,ector geral 
da Assistencia a Alienados-seja destacada a importancia de 
6 : 000$, que ser á accr escida á verba - Pessoal - e destinada ao 
}lagam ento ele vencimentos do actual ajudante elo Administrador 
do Hospicio Nacional, passando esse funccionario para o quadro 
dos de nomeação elo Governo com a mesma vantagem que tem 
o a judante do Administrador da Casa de Detenção, em virtude do 
.Decr·eto n. 4.766, de 9 de F ever eiro ele 1903. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala elas sessões, 12 ele Dezembro de 1911. - P ereira 1-fones. 
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Onde co.11 vter: 
Ficam elevados a 24: 000$ os vencimentos annm1ies do consul-

tor geral da Republica. 
Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911.-Paiilino de Souza. 

Onde ·coo:lvier: 
Ficam .equip.arados os vencimentos d:os professores da Esco-

la Naci.onal de Bellas Artes aos veneimentos actuaes ou que vie-
rem a ter os professores e thesoureiros dos Institutos de Ensino, 
cqmprehendid01s pela lei organica do Ensino Superior .e Ftm·· 
àa~ental na Repa"IDiiica ã que se !'efere o decreto n. 8.659. 

Sala das sessões, 12 de Deze)illbrn de 1911.-FelisbeUo Frei-
re;. - Joaquim Oruz. 

E' o Poder Executivo autorizado a augmentar de 40 % os-
vencimentos do~ juizes fedentes e procuradores seccionaes do Dis~ 
tricto Federa:! e dos Estados. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Oelso Bayma. 

Accrescente-se onde convier: 
Ficam elevados de 800$ mensaes os vencimentos dos thesou-

reiros da:s Escolas Polytechnica e de Medicina. 
Sala das .sessões, 13 de Dez;embr.o de 1911. - Domingos Mas-

carenhas. 

Ond·e convier: 
Fica o Governo autorizado a conceder ao sub-procurador dos 

Feitos da Saude Publica todas as vantagens de que gosa o respe-
ctivos procurador, mandando distribuir ·pelos dous funccionarios,. 
igualmente, os servi,ÇOS do Juizo dos Feitos da Saude Publica. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Paulo de Mel-
lo. - Lamounier Goclofredo. - P. Ripper. - Bressane. 
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On.d'e oo:nvier: 
Fioa equiparado a official, para effeito d·e vencimentos; o 

inspector technico das officin.as typographicas e de ·encadernação 
da Bibliotheca Nacfonal. 

Sala das sessõe13, 13 de Dezembro de 1911.-Augusto de Lima. 
-Bernardo Horta. - João Baptista. 

Oniile convier.: 
E' o Governo autorizado a rever a taJbella relativa aos mes-

tres de desenho do Collegio Pedro II (externato e internato) afim 
de que aos mesmos sejam dadas as vantagens úe que gosam os 
mestres da mesma disc"iplina da Escola Polytechnica. 

Sala da sessõ·es; 13 de Dezembro de 1911.-Augusto de Lima. 
-Pa'U!lo ele M ello. Bernarclo Horta. - Frcincisco Bressane.-
Raul Veiga. 

1)~1 ' . 
- Fica o Governo autorizado a ·elevar, para equiparação, res··. 
pectivamente a 4: 800$, 4: 200$, 3: 600$ e 1: 800$ os vencimentos 
annuaes do porteiro, dos conservadores, dos bedeis, dos auxilia-
res de gabinete e dos serventes da Escola Polytechnica do Rio de 
Janeiro, sendo eguaes ( 3: 600$) os dos bedeis e dos .auxiliares d·e 
gabinete. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Aarão Reis. 
'Ffiir.fiJ/. 
l@l;il&;. 

Ond•e 1co:n vier: 
Ficam extensivas aos d·esembargadores e juizea de direito apo-

sentados, ex-vi do art. 6° das d1isposições transitorias da ConsU. 
tuição, .as vantagens de que gosam os que o foram posteriormen-
t e áquella data. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911.-Palmeira Ripper. 

Onde ·convi·er: 
Os desembargadores e jui~es de direito. a:posentados ex-vi de 

preceito do art. 6° das disposições transitorias da Constituição 
da Republica terão os vencim,entos _ que percebem os Juizes Sec-
donaes dos Estados mencionados na alínea 4ª da tabella anne-
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xa ao decreto legislativo n. 1.627, de 2 de Janeiro de 1907, aber--
to para esse fim o necessario credito. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911.-Dunshee de Abran--
ches. 

Onde ·convier: 
Ficam equiparados os vencimentos dos dous mestres de de--

senho do Collegio Pedro II (Externato e Internato) aos que p.er·· 
cebem os mestres da mesma disciplina na Escola Polytechnica . 

.Sala das s·essões, 13 de Dez·embro de 1911.-0oelho Netto . 

Artigo unico. Os vencimentos dos dous escrivães da Côrte-
de Appellação ficam equiparados aos dos escrivães do Jury do.--. 
Districto Federal, abrindo o Governo o cr·edito necessario para . -
pagar a diffel'ença dos referidos vencimentos. 

Sala das sessões, 13 ele Dezembro de 1911. João Vieira.--
Augusto de Freitas. - Esineralclino Bancleira. 
elo. - E. ele .Mesquita. 

Accrescenbe-se onde convier: 

Irineu Macha,-

Serão considerados effectivos os funccionarios ela Directoria: 
Geral de Sande Publica que estiverem occupando cargos defini-· 
tivamente vagos. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro d·e 1911.-João Simplicio. 

Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a contar para aposenta, 

doria do desembargador Pedro Augusto de Moura Carijó o tem-
p0 em que serviu na Policia do Districto Federal e em outras. 
funcções publicas da União. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911.-Nicanor do Nasci-
mento. - Pereira Braga. 
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Onde convier: 
Ficam .equiparados os vencimentos dos secr.etarios dos inst,í-

tutos federaes de •ensino superior e fundamental aos do secreta-
rio do Conselho Superior de Ensino. · 

Sala das sessões, 13 de Dez;embro de 1911.-Coelho Netto. 

Onde convier: 
Os amanuenses dos institutos de ensino superior terão as 

mesmas v.antagens, direitos e regalias de que gozam o terceiros 
officiaes das Secretarias de Estado, os quaes exercem actualmen-
tt: as funcções que eram anteriormente desempenhadas p·elos ama-
nuenses d.as mesmaJs secretarias. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911.-Ferreira Braga. 
-Aarão Reis. 

i. 





SESSÃO BE 16 DE DEZEMBRO 

- ' - l 

N. 35 A-1911 

FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS 
INTERIORES PARA O EXERCI CIO DE 1912; COM PARE-
CER DA COMMISSÃO DE FINANÇAS ÃS EMENDAS EM 2ª 
DISCUSSÃO. 

N. 1 - Na verba - Soccor·ros Publicas - inclua-se 20: 000$ 
de subvenção á Associaçã0 Protectora dos Cegos Dezesete de Se-
tombro, ficando a verba a:ugmentada n esta quantia. 

Sala das S·essões, 12 de Dezembro .de 1911. - Paulo de M ello . 

N. 2 - Rubrica 29. Soccorro.s publicas. 

Fica estabelecida a subvenção de 20: 000$ destinada á Asso-
ciação Protectora dos Cegos Dezesete de Setembro, m~ntenedora 
d.a. Escola Profissional •e Asylo para Cegos Adultos desta Capital. 

Saia das sessões, 12 d'e Dezembr0 de 1911. - Barbosa Lima. 

N. 3 ~onde convier: 

Restabeleça-se a verba ·de 20: 000$ para subvenção ao Asylo 
Profissional dos Cegos. 

Sala qas sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Teixeira Bran-
cião. 

N . 4 - Rubrica 29-Soccorros Publicas: 

Fica restabelecida a subvenção de 20: 000$ destinada á Asso-
ciação Protectora dos Cegos 17 de S'etemibr0, man.teneel.·ora da Es-
cola, Pr0fissional· e Asylo pa·ra Cegos Adwltos, desta ·capi.tal. 

Sala das S·essões, 13 .de Dezembro de ;L9:hl. - Peixeira Dran-
dão. 

3 



N. 5 - Accrescente.,se onde convier: 

E' concedida a subvenção de .24: 000$ .á . As~ociação Feminina 
Instructiva do . Rio de Jianeiro, mantfunedora de asylos, créches e 

' ' ' • • ' • e • , 

escolas maternaies. 
Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Pereira Braga.-

Honorio Gurgel. . .. 
N. 6 - Verba 29-Soccorros Publicas: 
Mantida. a consignação de 20: 000$ corno auxilio ao Collegio 

'elos Orphãos de S. Joaquim e Lyceu Salesiano : no Estado da Ba-
lua, sendo de 10: 000$ a cada uma, de accôrdo com o n . 33 do art. 2° 
ela l-ei n . 2.356, de 3! de Dezembro ele 1910, que nesta parte con-
tinua em inteiro vigor. 

Sala das sessões, 12 ele Dezembro ele 1911. - P edro Lago .-
. ·Augusto ele F r eitas. - J. Jl!langçib eira . . - Palrna. - Plini o Costa. 

- Pedro Vianna. - José Maria. - Ubeildino ele Assis. - L eão 
V elloso . - Rodrigues Lirna. - Costa Pinto . 

.. , 
N. 7 - Augmente-s·e: 25: 000$ á Santa Casa de Misericordia 

do Recife. 
. Sala elas sessões, 12 ele Dezembro ele 1911.-Affonso Costa. 

llf'{~!· " . 
·• ~ .. ' N. · 8. - Onde convier: 

Fica o Gov·errw autorizado a subvencionar, com 12: 000$ a 
cada urna, a s Ligas contra a Tul;>erculose ela Bahia, Recife, ci-
dade .a.e Campos e Juiz de Fóra, em ,Mi,nas. 

Sala elas sessões, 12 de Dezembro de 1911.-Affonso Costa. 

N. 9 - E' o Governo autorizado: 
1.0 · A . sub'ven'~iod~r ;co'm: '10:000$ ~ IIisÜtuto Pasteur do Reci·· 

fe, durante o futuro ex•ercicio. 
2. 0 O Lyceu de Artes e Officios do Recife, com a mesma quan-

tia. - Affonso Costa!. .· " 

N-. l!O Onde convier: 1 

·E; o Governo autorizado a subY:encionàr com 12: 000~ a Liga 
·' 'bÓD.fra; a · Tuberculo.se cio Recifé, durànfo o €xeréicio futmo.---,A.f-

fonso Costa. 



N. 11 - Onde convier: 

Accrescente-se mais 10: 000$ para subvenção ao Asylo da Ve-
lhice Desemparada. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Bulhões Marcial. 

N . 12 - Onde convier: 
Para a Sociedade Humanitaria Padre Cacique, em Porto AlC-

gre, como auxilio ao Asylo d·e Educandas, Asylo de Mendigos e 
Escola de Meninas Pobres - 20: 000$000. - João Simplicio. -
Gonçalves de Almeida. - Diogo Fortuna. - Evar isto do Amaral. 

N . 13 - Accrescente-se onde convier: 

Fica concedida a subvenção annual de 5:000$ ao "Orphanato 
Evangelico ". 

Sala das sessões, 12 ·de Dezembro de 1911. - N. Nascimento. 

N. 14 - Onde convi·er: 
Fica o Presidente da Republica autorizado a auxiliar com 

10: 000$ o Asylo S. Clemente (orphanato) de Bello Horizonte. 
Sala das sessões, Dez·embro de 1911.- Augusto ele Lima. 

N. 15 - Onde convier: 
Fica o Presidente da Republica autorizado a subvencionar 

cem 10: 000$ a cada um dos hospitaes de caridade de · Diamantina, 
Sabará e Villa Nova de Lima. 

N. 16 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a subvencionar com a quanti.a de 

24: 000$ o Instituto de Assistencia á Infancia do Recife. 
Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Affonso Costa.-

José Bezerra. - Simões Barbosa.-'-Joaquim Criiz. João Vieira. 

r 1: . . 
N . 17 Accr·escente-se onde convier: 
Auxilio ao Asylo de !Mendigos de P.elotas, Rio Grande do Sul, 

6: 000$000. 
Sala das .sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Gonçalves ele 

Almeiela. - João Simplicio. - Domingos Mascarenhas. 



.1.'J. 18 - Onde convi1er: 
. Ficam ic ntidas as verbas, determinada,s no vigente orça-

·n1ento, ··de '10: 000$ a cada um dos h0spitaes para tuberculosos de 
S . José de Além Parahyba e Viçosa. 

Sala das sessêíes, T3 de Dezembro de l9ll.-Antero Botelho. 

N. 19 - Fica o Governo autorizado a auxiliar com a quan-
.. tia. Cil!e 10: 000$ o hospital da cidade de Viçosa, de 10: 000$ o Hos-
.IJi1;a•l <i1e S. Jiosé . d.'Além Parahyba •e de 5:000$ a Santa Casa de 
Miseric0rdia da cidade d'0 Rio Preto. 

22lru das sess@es, 1·3 de De2lembro de· 19]!1.-João Penido. 

N. 20 - Ond·e convier: 
Fica o Governo .autorizad0 a eonce,der o auxili0 de 5: 000$ ao 

Asylo de Orphãos de Juiz de Fóra. 
Sala· ·das· sessões, 13 de Dezembrro de 1!9H.-João P enido. 

N. 21 - Onde convier: 
. . Continuam .em vigor as disposições do art. 3° n. XIII, le-

. ·tras e, f, g e lc, da le'i n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910 . 
. ·.Sala das sessões, Dezembro de 1911. - Augusto de Lima. · 

· -Alvaro Botelho.-Moreira Brandão. 

N . 22 - Na verba - Soccorros Publicos - diga-se: mais 
: 120: tHHl·$ para a1Uúlio d·e 10: 000$ mensaes á Assistencia Pubfica 
' aos ll"0bres, dirig·iliiru pela irmã Faula. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de l9H.-Bethencourt da 
Silva Filho. - Augusto ae Liri;-a . - Nabiico ele Gouvêa. - Pe-
r eira Nunes. - Torquato Moreira . ...:..... Mon.iardi1n. - Bernardino 
J.Jorrtm. - Aug.u-sto de Freitas. 

N . 23 - Onde c0nvier: 
Art: .Fica o Poder Ex<lcuHv0 aut0ri,zad0 a subvencionar o 

Dispensario da Irmã Paula, no Districto Federal, com a quantia 
dt>' 120: 000$000. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911.-Irtneu Machado.--: 
Bethencourt da Silv·a Filho. 

N. 24 - Ao n. 29, art. 1° : 
E leve-se a 394: 000$ a verba de 334: 000$, distribuindo-se o 



augmento pelos seguintes estabelecimentos e associações da ca-
pital do Estado da Bahia: 

10:000$ ao Collegio dos Orphãos de S. Jo;;tquim; 10:000$ ao 
Lyce11 Salesiano; 10: 000·$ á Escol.a de Bellas Artes; l'O: 000$ ao 
Instituto de Protecção á Infancia; 10: 000$ á Liga Contra a Tu-
berculose; 10: 000$ á Sociedade ou Dispensario de S. Vicente ele 
PalilO. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Peclro Leigo.-
Augusto ele Freitas. - J. Mangabeira. - Palma.-Plinio Oosta.-
Peclro Vianna. - José Maria. - Ubalclino ae 4.ssis. - Leão Vel-
loso. - Roclrigues Lima. - Costa Pinto. 

N. 25 ----.: Accrescente:se onde convier: 
Fica autorizado o Presidente da Republica a subvencionar o 

Lyceu de Arles e Officios do Rio de J,aneiro com a quantia de 
4.8: 000$000. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - B ethencoiirt E'i-
lho. - Francisco Portella. - P eclro Lago. 

N . 26 - Augmente-se de 10: 000$ a verba - Soccorros Pu-
blicos - para auxilio ao Asylo elo Coração de Jesus, na cidade da 
Victoria, instituto d·e beneficencia de orphãos. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Paulo ele M ello. 
-Torq·uato Moreira. - Monjar.àim. · - B ernarclo Horta. 

N. 27 - A' verba "Soccorros Publicos": 
Inclua-se a importancia de 10: 000$000 para subvencionar o 

serviço de .assistencia pub1'ica que presta, na cidade de Maceió, a 
Sociedade Auxiliadora dos Christães. 

Sala das .sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Eusebio de An-
dracle . 

N. 28 - Art. 1°, n. 29: 
Em vez de 334: 000$, diga-se 354: 000$, sendo 10: 000$ para au-

xiliar o Hospital de Caridade de F\orianopolis e 10: 000$ para o 
Asylo de Mendicidade Irmão Joaquim, em F lorianopolis, ·Estado 
de Santa Catharina. 

Sala das ses~ões, 12 de Dezembro d·e 1911.-Paula Ramos. ---L 

Henrique Valga. - Abclon Baptista . . 



N. 29 - Onde convier: 
Auxilio ao Asylo Furquim, em Vassouras, Estado do Rio de 

Janeiro - 6:000$000. 
Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - H enrique Borges . 

N. 30 - A' rubrica do projectq, :i,cc.rescen.te:se: 
15: 000$ par.a auxiliar as obras da Santa Casa d·e Misericordia 

da Cidade de Valença e 15: 000$ para o m esmo fim á Santa Ca-
sa da M-isericardia de Amargosa, ambas no Estado da Bahia. 

Sala das sessões, novembro de 1911. - José 1Waria. - Alfreclo 
Ruy Barbosa. - J. Mangab eira. - L eão Velloso. - Plini9 Gosta. 
-Pedro Vianna. - .Palma. - A ugusto de Freitas. - Gosta Pinto. 
-E. Mesquita. - Aristides Spinoza. - Pedro Lago. 

N. 31 - Onde convier: 
O Governo auxiliará a construcção de um hospital ·em Ca-

taguazes ·e de outro· em Ubá, concorrendo com a quantia de réis 
10: 000$ para cada um. 

Sa l.a das sessões, 12 de · Dezembro de 1911. - Astolpho Dutra. 
-Irineu Machado. - P edro Lago. 

Justifica-se: 
Os dous municipios a que se r·efere a emenda são dos mais 

importantes do Estado de Minas. Não percebendo, como tantos 
outros, nenhuma subvenção para o~ respectivos hospitaes, é jus-
to que sejam .auxiliados na construcção dos importantes predios 
que estão construindo para suas casas de caridad·e, podendo a des-
peza ser feita com a reducção proporcional da verba que o pro-
jecto consigna para subvencionar institutos congeneres. 

, Era ut ret ro.• - Astolpho Dutra. 

N. 32 - Art. 1, n. 29: 
Eleve-se de 10: 000$ •esta verba para o Hospital de Caridade 

de Florianopol'is. 
Sala das "Sessões, 12 ·de Dezembrb de 1911. - Gel-so Bayma. 

N. ·33 - Ao n . 29 .· do art. 1°: 
Eleve-se a verba, de 10: 000$, para o A·sylo .de Mendicidade 

... frmão Jofü1uim, em Florianopolis. 
Sala das sessões, 12 de ·PezemQro . cte 1911. - Oelso Bayma. 



N . 34 - E' o Gov·erno autoriz.ado a subvencionar co~. 15: 000$ 
.cada UIJ?- dos hospitaes de tuberculosos de .. ltajubá, Leopoldina, 
Além Parahyba, Ponte Nova, L?Lvras, Viçosa, P.ará, _e o -de Barba-
cena: (para <!: secç~o . de tuberculosos), todos no_ Estado de Minas 
Geraes. 

Sala das sessões, de Dezembro de 1911.-José Bonifacio. 

N. 35 - E' o Governo autorizado a subvencionar coni 20: 000$ 
s. 'Liga Contra a Tuberculose, de · Juiz de Fóra. . J ~ t 

Sala das •sessões, de Dez·embro de 1911. - Joãp Pen~Cio:"""-
José Bonifacio. - Oalogercis. 

· N . 36 - Ao art:igo· u>Iliêo n. :29, accrescente"se depois· da pa-
lavra-S·etembro: "e incluida a de 10: 000$ como subvenção ao 
Hospital da Santa Casa de Misericordia de Uberaba".- . 

: - ., Attendendo a que Uberâba, além · de possuir uma população 
fixa de cerca de 12.000 habitantes, é o centro de uma grande zo-
JUJ. do centro do paiz, ·attrahirido crescido numero àe forasteiros, 
muitos . dentre os quaes alli vão ter em busca ·de trabalho •e, as-
sim, muitas vezes em condições precarias de fortuna; . · 

Attendendo a que~ por ·esse motivo, os serviço·s prestados pelo 
Hospital da San,ta Casa de Misericordià, sob a responsabilidade 
d8 eminentes facultativos, p•erdem :o ·caracter d.e beneficios estri-
ctamente locaies, para terem o de assistencia hospitalar interes-
sando a uma vasta zona; 

Attendendo, finalmente, a Q:Ue a subvenÇão pedida na emen-
da é pequena, tendo-se em conta as despezas d·e custeio do hos-
pital e o valor da obr.a meritoria que elle realiza: · é de todo pon-
to razoavel a acceitação da emenda; que perfeitamente· bem se 
enquadra na rubrica Soccorros Publicas. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911.-Alaor Prata. 
G. Adjuto. - Rodolpho Paixão. - Afranio Mello Frcinco. 

N. 37 - Augmente-se 10: 000$ para o hospital de Ponta No-
va, destinado a tuberculosos. 

Sala das sessões, Dezembro de 1911. - José Bonifacio. -
Lcinàii?pho Mcigcilhãei;. Oçi,logéras. 

:... .• . \,,_ ~· .:... --··- . - - . - . l ....... l . ,_.) "-• • 



N .. 38 - A' rNbrka 29: 
A1:1gment-e-se a quantia de '10: 000$ para su•bvenção ao Insti-

t·ut0 Pasteur ·e Vaccin.ogenico de Juiz de Fóra. 
Sa1'a das sessões, de Dezembro de 1911.-João Penido.-José 

Bonifacio. 

N. 39 - Accrescente-se onde convier: 
'.P,ara o Lyceu de Artes e Officios de Maceió, 15: 000$000 . 
Sala das sessões, 12 a.e Dezembro de lDll. - Eusebio .ele .An-

drade. 

N. 40 - Auxilio á Santa Cas•a da villa dd Pequy, em Mln:i.s C:e-
raes, 10:000$000. 

Sala das sessões, Dezembro de 19ill. - Augusto de Lima. 

N. 41 - Onde convier: 
Ar.t. O G.ov.erno subvencion.ará as seguintes instituições: 
a) com 24:000$ a liiga contra a Tubercul0se, de S. Paulo; 
b) e0m 20: 0.00$, a cada um, o Instituto Pasteur, de S. P0aulo, o 

Sanator,r0 de S. Luiz, de Piracicaba, a Escola de Commercio Alva-
1·es Penteado, de S. Paulo e a Academia de Commercio, de Santos; 

e) con;i lO: 00 @$ o Lyceu de Artes e Officios, de S. Paulo. 
Sa1a das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Palmeira Ripp er. 

Alberto Sarment@. - Eloy Chaves .. - Buen@ de Andrada. -
.Pawio de Moraes. - A.rnolpho _Az~vedo. - Carlos Garcia . - Joa-
quim Augusto. - Adolpho Gordo. ,-- José Lobo. - Costa Junior.-
.C. Motta. Card@so de Almeida. - Ferreira 'Braga. 

N . 42 - Accrescente-se onde convier: 
A' Santa Casa de Misericordia de S. Paulo, para tratam•ento de 

tuberculosos, 30:000$000. 
Sala das se-ssões, 12 de Dezembro de 1911. - Cardoso de A'.l-

1neida. - Jo'Sé Lobo. 

N,. 43 - Pa;ra. a L~ga Paulista contra a Tuberculose, 24: 000$000. 
Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Bueno de Andra-

: cl~. - O.and,ido Motta. - Joviniano de Carvalho. - Teíxeira Bran-
dão. - Affonso Costa. - A.wgi~sto de Lima. - H . Gurgel. - Lindol-
pho Oamara. - Lamenha Li'ns. - Pereira Nunes. - Eloy de Sou-
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za. - J osé Carlos. - N. Camboin . - ·Barbosa Lima. - Plinio Cos-
ta . - Ann.ibal de Carvalho. - Faria Neves Sobrinho. - Arthur 
Moreira. - Tavares Cavalcanti . - Elpidio Mesquita. - Henrique 
Borges·. - Dorningos Mascarenhas . - n ·emocrito Gracinclo. - Al-
fredo Riiy Barbosa. - Erico Coelho . - Aarão R eis. - Eloy Chaves. 
- Alberto Sarmento. - Carlos Cavalcan"ti. - Raul Veiga.-Adolpho 
Gordo. - Costa Pinto. - Arnolpho Azei,eclo. - Joaquim Augusto. 
- Carlos Garcia. - Pmao de Moraes. - Cardoso ele Almeida. 

N. 44 - Onde convier.: 
Art. Continúa •em vigor o art. 3° n. XIII ela lei n. 2.356 

ele 31 ele Dezembro ele 1910, incluindo-s·e na letra a o Lyceu ele 
Artes e Officios da Bahia, na letra g os hospitaes da Santa Ca-
sa de Misericordia de Santo Amaro, Feira ele Sant' Anna, Ma-
ragogipe, Cacho•&ira, J oaseiro, Amargosa, Instituto ele Protecção 
e Assistencia á Infatí.cia, Hospital de Misericordia de Ilhéos, Esco-
l<;, ele BeUas Artes, Asylo Filhos de Anna, todos no Est·ado da 
Bahia. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Peclro Lago.-
J. Mangabeira. - Palrna. - Plinio Costa. - P edr o Vianna. - José 
Maria. - Ubalclino ele Assis. - Leão V enoso. - Rodrigues Lima. 
-Costa Pinto. 

N. 45 - Onde convier: 
O Gov·ern·o subvencionará com 3: 000$ as Santas Casas de 

Misericorelia de Uberabinha, Passos, Santa Rita de Cassia, Mu-
zambinho, Dôres do In.crayá e Monte S.anto. 

Sala das s~ssões, 12 de Dezembro de 1911. - Alaor Prata.-
A.franio M ello Fraaico. - G. Acljuto. - R. Paixão. 

N . 46 - Onde convier: 
Auxilio ás casas de tuberculosos de Leopold'ina, Itajubá, Ou-

ro Fino, Jaguary e Lavras, 15: 000$ a cada uma-75: 000$000. 
Sala· das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Christiano Bra-

zi.l. - Moreira Brandão. - Alvaro Botelho. - F. Bressane. -
Lamounier Godofredo. - . Antero Botelho. 

N. 47 - Onde çonvi0er: 
Auxilio ao Instituto d-e Surdos·IMudos de Itajubá, 50: 000$000. 
Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. ·- Christiano Bra-

zil. - Moreira Brandão. - Alvaro Botelho. 



~. 48 - Accrescente-se: 
Art. Fica o Governo autorizado a subvencionar com as 

seguintes quantias os hospitaes que tiv·erem enfermarias para tu-
beréulosos: nas ·cidades de Ouro Preto e de Barbacena, 20: OÜO$ 
:3- cada um; nas de Ponte · Nova, Palmyra, Pomba, Oliveir\L e Que-
luz, 10: 000$ a cada um; nas de Mariann:a, Piranga, Abr.e Cam-_ 
po, Oaratinga, Entre Rios, Manhuassú é S. Domingos do Prata, 
6: 000$ a cada um; nas de Prados, Tiradentes, Alvimnopolis e 
Alto ·RiÓ Doce, 5: 000$ a cada um. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Oalogeras.-José 
Bonifacio. 

N. 49 - Onde convier: 
Para a Liga Campista Contra a Tuberculose, 12: 000$000. 
Rio de Janeiro, 12 de Dezembro de 1911. - Pereira Nunes. 

N. 50 - E; concedido o auxilio de 2: 000$ ao Albergue dos 
Pobres, instituição de caridade na cidade do Rio Novo, Minas 
Geraes. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - João PenicZo. 

N . 51 - Onde convi·er: 
Fica o Governo ·autorizado a conceder a quantia de 5: 000$ á 

.Alssociação "Damas de Caridade" d.a cidade de Cataguazes. 
Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - João Peniclo. 

'" ' N. 52 - A' verba 7 em vez . ~e 1.908: 000$, diga-se 1.944: 000$, 
sendo 36: 000$ aio Presidente da Gamara dos Deputados, para r·e-
presentação. 

A' verba n. 29 diga-se: sendo 3: 000$ par.a o hospital S. Vi-
cente de Paulo da cidade de Pouso Alegre e 2: 000$ para a Santa 
Casa de Misericordia d.e Passa Quatro. 

Sala das ·sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Josino ele Araujo. 

A Commissão não póde acceitar •as emendas de ns. 1 a 51 e 
a segunda parte da emenda n. 52 do Sr. J o sino de Araujo. 

A V·erba - Soccorros Publicas - d·estina-se a attender 'ª ca-
l;:midades eventuaes e não a custear instituições ou serviçqs pà.r-
ticulares permanentes. 

Seria absurdo soqrec~r!·e.gal-a, como_ se pretende, com tão nu-
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rnerosas quotas para a manutenção ou •auxilio a estabelecimen-
t os de caridade. 

Por um .abuso, têm sido consignadas nessa rubrica div·ersas 
sommas com tal fim. 

A Camara não pôde contiinuar nessa pratica. 
E' da maior conv·eniencia que tome a resolução de limitar-se 

a acceitar o que deploravelmente ·deixou nos exercicios anterio-
res incrustar-se no orçamento da desp·eza. 

A suppressão das subvenções já •exi·stentes seria talvez uma 
iniquidade, acarretando o d·esapparecimento dos serviços que ellás 
beneficiam e que se organizaram ou se ampli.aram fiados nellas. 

Evitemos, porém, augmentar o mal dilatando a 1espher.a tu-
telar da União em materia de .assi•stencia, que cabe aos Estados e 
ás municipalidades. 

Neste •sentido, a Commissão opina pela rejeição desta e de 
todas as outras ·emendas analogas, numeradas de 1 a 51, respei-' 
tando apenas as subvenções que já existem no orçamento vigen-
. te, e ·tsto mesmo como acto de benevolencia e como advertencia 
par.a que as instituições beneficiadas se organizem de outra fór-

. ma ou procurem outro caminho para obtenção de favores, que não 
cabem no orçamento da União, maxime nas prementes condições 
financeiras actuaes. 

A Commissão, em •emendas que irão no fim do par·eoer, propo-
rá a reducção . da verb.a - Soccorros Publicos - ao que deve ser 
e manterá os auxilios consignados no orçamento vigent'e ·•a diver-
sas instituições de caridad·e·, ·excluindo porém desse favor as asso-
ciações ou estabelecimentos de outro genero. 

Para estes formulará tambem emenda, eliminando os que, 
pel•a sua natur·eirn, devam de preferencia figurar no orçamento da 
despeza do Ministerio da Agricultura. 

Quanto á primeir,a emenda do Sr. Josino de Araujo que con-
signa 313: 000$, para representação ao Presidente da Ca;mara, é 
evidente que ·encerra materia . para ser analysada e meditada. 

O referido Presidente tem de facto despezas de representação, 
que não podem &er custeadas pelo seU" proprio ··subsidio ". o· mes-
mo acontece, porém, corri o Presidente da outra Casa do Congres-
so, que é por lei o Vice-Presidente da Republica, ao qual o orça-
mento só · concede 36:000~ a t itulo de .subsidio, . s·~m JJep.hµn~~ quQ-



ta 1addicional para representação, accrescendo que com relação 
aos vencimentos de seu cargo nenhuma resolução póde ser toma-
da dentro do quatriennio p.ara o qual foi eleito. 

Esta ultima circumstancia forçosa parece estabelecer um.a 
differenciação que d1e .alguma sórte autoriza a acceitação da idé.a 
da emeEJ.da do -Sr. J osino de Araujo. E nesse ca;so precisava ser 
coRtemplado tambem o 1 º Vice-Presidente do Senado. 

A Commtssão acha apenas que .a quantia para •a representa-
ção de aimbos ·em vez de 36: 000$ de:ve ser reduzida a 12: 000$, ou 
seja 1:000$ por mez a cada um; neste sentido opina, formando a 
seguiilte emenda substitutiva: 

A' verba 7ª, em vez de 1.908: 000$, diga-se 1.932: 000$, sendo 
12: 000$ ·ao Presidente da Camar.a dos Deputados e 12: 000$ ao 1 º 
Vice-Presidente do Senado para reprnsentação. 

N. 53 - Ao n. 3 do art. 1 º, accrescente-se a quantia de 
37: 350$, par.a · pagamento que comp·ete .ao tenente-coronel James 
Andrews, do estado-maior do honrado Preshiente da Republfoa, 
de accôrdo com o decreto de 16 de Novembro de 1910, see ct .i 
22: 950$ ]>ara pagamento desde 16 de Novembro de 1910 até 31 de 
Dezembro de 1911, e de 14: 400$, para o •exerci cio de 1912, na fór- · 
ma da lei n. 2.290 de 13 de Dezembro de 1910. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Celso Bayrna. 

N. 54 - Augmente-se de 8: 000$ a verba "Gabinete do Presi-
dente da Republica" p.ara representação do secretario do P residente. 

Sala das sessões, 13 de De,zembro de 1911. - Paulo de MPllo . 

N. 55 - Os officiaes da Casa Militar do Presidente da Rept;. 
blica terão 750$ mensa:es para representação; o secretario e offi-
ciaes de g·abinete do Presidente da Republica terão 400$ para o 
:mesmo fim, autorizados os p:recisos creditas. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Nicanor do Nas-
ciniento. 

A Com missão não acce'Üa as emendas ns. 53, 54 e 55. 

N. 56 - Onde convier: 
Art. E' ó Governo autorizado a abrir creditas espedaes até 

ã quantia de 20.000: 000$ piara a construcção do Palacio do Con-
gresso Nacional, devendo o respectivo loca:l ser escolhido em r.c-



üniãci conju!Ilcta pelas Mesas da Gamara d©s Deputados e d.o Se-
nado Federal. 

Sa1a das s·essões, 13 de Dezembro de 1911. - Irineu Machado. 
- Afranio de Mello Franco. 

A construcção de um eclificio apropriado para o Congresso 
Nacional é uma medida que se impõe .e não pode mais ser retar-
dada. !Milhares de contos têm sido despendid.os em concertos e re-
parações nos edHic'ios do Sen8Jdo e da Camara, dous velhos pardiei-
ros coloniaes que envergonham .a nossa C.a:pital. Sem segurança, 
sem asseio, sem commodidade, é tempo de substitutil-0s por um 
palacio condi - 11 o. no qual se installem as duas mais altas corpora-
ções legislativ a,s do paiz, anciosas por esse melhoramento em cor-
responcil. encia com a magestade c1a funcção que precisam de ou-
tra forma desempenhar, em recintos solemnes e accomodações con-
fortaveis, onde se lhes respeite a compostura, de par com a boa 
ordem interna dos serviços. Nessas condi:ções, a Commissão, ape-
zar de ser avultada a despeza, não hesita em c1ar o seu assenti-
mento á idé.a da emenda, apresentando, porém, o s·eguinte: 

Substitutivo: 
Art. EJ' autorizado o Gov.erno a abrir o credito •até a quantia 

de 1.000: 000$ para iniciar as o oras de construcção do Palacio do 
Congresso. 

Parag.rapho unico. A construcção, que será deliberada com 
audiiencia dos Presidentes do Senado e da Camara, deverá ser le-
vantada em terreno de propriedade da União. 

N. 57 - Onde convier: 
Pana desp·ezas de fardamento a 20 contirmos,. dous porteiros, 

tres .ajudantes de porteiro e 12 serventes da Camara accrescente-
se -a v.erba de 8:000$000. 

Sala das sessões, de Dezembro de 1911. - José Carlos de 
Ua.rvalho. - Celso Bayma. 

A Commtssão acceita a emenda, com a reducção da verba para 
4:000$000. 

N. 58 - A' rubrica 6 - Secretaria do Senado Federal. 
A' consignação "Pessoal" :-D.iminuida de 4: 752$, correspon-

dentes aos vencimentos. de um ·continuo, cujo logair foi supprimi-
do por deli-ber.ação do Senado, de 9 de N ovembr0 de 1911. 



Augmentàd.a de 4: 752$, para vencimentos de um auxiliar do 
serviço de organização dos Annaes, cargo creado por deliberação 

. do Senado, tambem de 9 de Novembro de 1911, em substituição 
do lugar supp:rimido de continuo. 

A' mesma consignação, sub-consignação ~ "Gratificações ad-
. di.cionaes": 

Augmentada de 2: 550$, ficando assim redigida a sub-consigna-
~ãio: - Para gratificações addicionaes: de 25 % . ao vice-dire.ctor 
a um official, ao auxiliar dos serviços de Organização dos Annaes -e 
ao porteiro ela ·secretaria; de 20 % ao director até 13 de Fev-eretro, 
ao bibliothecario até 8 de Julho,, a dous officiaes, ao ajudante do 
porteiro do salão e a um .continuo; de 25 % ao director, a partir 
de 14 de Fev-ereiro; ao bibliothe.car<io, a partir ele 9 de Julho; .a 
um official, ao conservador da bibliotheca e a um continuo; de 
30 % ao ar.chivista, -ao porteiro do salão, ao ajudante do portei<ro 
ela secretaria e a um continuo. 

A' mesma. consignação; sub-consignação - "Dispensados do 
serviço": 

Augmentada de 792$ para pagamento da gratificaçãio addicio-
. ilal de 20 % sobre os vencimentos de 3: 960$, com que foi dispen-

sado do serviço o continuo José de Hollanda Cavalcante (resolu-
ção do Senado de 9 de Novembro de 1911). 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Simeão Leal. 
A Commi•ssão acceita a emenda. 

· N. 59 - Ao n. 8 - Secretaria da ·Cainara dos Deputados, con-
i::ignação - Pessoal - augmentada a verba de 2: 975$800, sendo: 

· 357$400 para corrigir o erro de calculo na importancia total des-
tinada a gratificações addicionaes; 2: 138$400 para pagamento de 
g-ratificaç.ões . addic1onaes a tres continuds que completam 10 annos 
de serviço, a contar de 1 de Janeiro, á razão de 15 % e 480$ para 
pagamento da differença da g·ratificação addicional de 15 % a 20 % 
a um 1º official e a um ajudante de porteiro, este de 1 de JanHiro 
e aquelle de l de Julho em diante. 

Na rubrica - Dispensados de ·serviço - Augmentada a ver-
.ba de 20:il.02$400, sendo: 14:400$ para pagamento de vencimentos, 
durante o ·exercicio, a um chefe de ·redacção dos à·ebates, dispensa-

·' do· do serviço, com todos os vencimentos, por deliberação da Ca-
mara, . de 30. ·de Agosto de . 1911, e 5: 702$000 para pagamento de 
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vencimentos, 1inclusive g.ratHicação addicional, durante o mesmo 
exercício, a um continuo igualmente dispensado do serviço, com 
todas as vantagens de seu cargo e por deliberação da mesma data. 

Na consignação - Material - augmentada de 27: 200$, sendo: 
20: 000$ para limpeza e conservação de moveis, substituição de 
tapetes, cortinas, etc., e 7: 200$ para pagamento de vencimentos 
durante o ·exercicio, á razão de 600$ mensaes, para o serviço da 
organização dos documentos parlamentares. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Simeão L eal .. 
A Comnüssão acc.eita a ·emenda. 

N. 60 -· Inclua-se na verba da Secretaria da Camara dos Depu-
ta dos, parte rela tiva ao "Material", a quantia de 20: 000$ para que 
a Mesa ou Commissão de Policia contracte a publicação, em volu-
mes, dos trabalhos relativos a documentos parlamentares, .até que 
a Imprensa Nacional funccione regularmente. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de i911. - Nicanor do Nas-
ciniento. 

A emenda deve ser acceita. 

N. 61 - As gratificações addicionaes que percebem os ~unccio
narios da Secretaria da Camara dos Deputados passarão a ser de 
15, 20, 25 e 30 o/o para os funccfonarios que contarem mais de 
1(', 15, 20 e 25 annos de serviço, como foi conced>ido aos funccio-
narios da Secretaria do. Senado e de accôrdo. com o parecer n. 26, 
de 1910, das Commissões de· Policia e de Finanças, que adapta tal· 
providencia e que depende apenas de approvação da Camara. 

I.nclua-se, portanto, o credito pr·edso para pagamento da des-
peza · proven<iente da differença de taes gratificações, na impor-
tancia de 6: 040$000. 

Sala das sessões, Dezembro de 1911. - Bueno de Andrada. 
Nicanor do Nascimento. - Porto Sobrinho. - P er eira Nunes. 
Paulo de ·Moraes. - Aarão R eis : - José Murtinho. 
·A: Commissão não aceita a emenda, uma vez que os interessa-

dos podem esperar pelo parecer. 

N. 62 - Ao artigo unico: 
Verba ·8ª - Secretaria da .Camara dos Deputados: 
Accrescente-se: augmentada: de . 3: 600$ · para. COPJ;Pletar i ª .gra-



tifücaçãe àe 250·$ a cada um dos 12 serverües da Secretaria da 
Gamara dos Deputados . . 

Sala das sessões, iDezembro de 1911. - Linàolpho Gamara. 
- Carlos OavalcantJe. - N. Oainboini. - P. Milanez. - H. Gurgel. 
- Irineu Machaào. - Raul E.arraso. - Dunshee ele Abranches. -
Tavares Oavalcanti. - E>einocrito Gracinelo. - Peelro Lago. -
Sergio Barreto; - Seraphico ela Nobrega. 

A Commissão não acc8'ita a emenda. 

N. 63 - Verba 8• - Secretaria da Gamara dos 
0

Deputados: 
Accrescente-se na . consignação - Pessoal - para pagàmento 

d18 g.ratificações addicionaes - 2: 250$ pa.!'a pagamento de gratifi-
cação aiddicion:al àe 15 % a um super-inteRdente da redacção dos 
debates, que completa 10 annos de serviço, a começar de 1 de Ja-
neiro em diante. 

Sala das sessões, 12 de Dez.emoro de 1911. - Simeã0 beca. 
A Gommi'ssão acceita a emenda. 

N. 64 - Onde convier: 
Destaque-se ·a quantia de 4: 500$ · para pagamento ao director 

proprieta!'io da revista militar Mar e T erra - pela ·distribuição á 
Camara dos Deputados de 450 exemplares daquelle periodico, ,rea-
lizada no anno proximo passado. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - P ennafort Owlàas. 
A Gommissão rejeita a emenda. 

N. 65 - .Accrescente-se: 
Art. Fica elevada a 36: 000$ a àotação dest-i•nada á wep•r·e-

sentaçàJo de cada um dos Ministros d·e Estad0, a'.lilri·ndo o G0;ver-
no, para esse füm, o n ecessario credito. 

·.Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Freelerico Bor;g.es. 
- João Simpl'icio. - Domingos Mascarenhas. - Ohristiano Brra-
zil. - RciyniunàÓ ele Miranàa. - U ba'làino ele Assis. - Sergio 
Barreto. 

A Gommissão mantem a sua opinião já manifestada no orça-
mento d•a Guerra e acceita pela Gàmiv:ua, taruto màis quanto o art. 
173 do regimento •Se •oppõe a que .a medid!a fig1n .e no erçamento 
da despeza d!o Ministerie ·cio 1nterfo:r. 
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N. 66 - Cpúsign·e-se a seguinte verba: 

. N. 11 . - Para diarias ao continl!o do giabinete do consultor 
jurídico da ·Republica-600:i>OOO. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911.-Nicanor ào lfas<;i-
in.ento. 

/:i. Co·rp.mJssão 11ãq . acceita a emenda, embora ip.fqrmada de 
oue o continuo em questão ganha menos do que outro.s funcciona-
r.ios de igual categoria da mesma ~ecretar.ia d·e Estado. Não é 

.regulf!.r o systema de el~var · veµcimentos, addicionando-11:\es· " dia-
ri~~ ". ·~r 

. N . 67 - Augm,ente-se a verba d•a· quantia neces§aria afüm de 
ser eleiYada de 1$ a d.iaria dos seJ'ventes da Secretaria de )!Jstado. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Irineu Maohaclo . 
.A Cqmmissão não acceita a em1:mda. 

N. 68 - Aos funccionarios das repartições , subordi.naqas ao 
Il1inisterio da Justiça são applicadas as dispos~ções cpntidas no 
art. 81 do r.eg.ulamento annexo ao decreto n. 8.670, de Hí. de Mar-
ço de 1911, .e. art. 413 do -regulamento annexq ao decreto n. 9.080, 
de 3 de Novembro de 1911. 

,. ' Sala das · sessões, 12 de Dezemqro de 1911. - GeZsq Bayma. 
As disposições a que allude a emenda são as seguintes·: 
Art. 473. Si a moi.estia resultar: de accide11te grave, p_rovada-

_n, ente succedido em pleno cumprimento ·de suais funcções, ,ou for 
c0nsequeFJ:cia· ·de luta em defesa do direito g·aranitido p.elo art. 7,2, 
§ 18, da Constituição, ou ainda de um acto humanitario, ou de de-
d1rnaçã:o ã causa publica, t·erã o empregado direito ã percepção dps 
seus y,enciment'()S integr.aes durante o .tratamento, ou até ser apo-
sentado, si o desastre o tornou incapaz par.a, o serviço postal . 
(Reforma; dos Correios.) 

!A'.rt. 81. O· empregado de qualqµer · categoria! titulado ou 
fornal'Biro, que, por motivo de. 1accidente ·em serviço, ficar impos-
sibilitado de trabalhar, perceberá 1ntegralmente os vençimentos ou 
diaria e vaD>tagiens de seu cargo até completo restabelecimento. 

No caso de invalidar-se .. por •esse motivo, serã aposentado com 
tNfos os vencimentos ou salal'.ios. 

No caso de fallecimento por motiyo de •accidente em servJço 
é assegurada uma pensão, correspondente a dous terços .de or~ena
d·~· ou sala.rio · mensal, aos herdeiros, a quen+ epse direHo -€ con-

' 
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éedido pela legislação relativa ao montepio, sendo •applicaveiiS aos 
casos princip•íos e regras d.a succeBi><w e ·do prócésso de habi!ita-
çao neHa estabelecidos. ( l:teforma da ]j]strada de Ferro Centrai 
ao Brazi].j i -

A emenda é desnecess·aria. A medida em questão figur.a ·em 
termos mais rig0rnsos e genericos no orçamento da Fazenda. 

N. 69• - Onde cótivier: 
Art. · Em cada um dos Estados dá Re]!lubHca .e nos !ogar.es 

onde a autoridade hygienica indicar, serão creados pavÜhões de 
isolamento ·e san.atorios, tanto para tuberculosos como p.ara rnor-
]!lll'eticos, .ficanà0 subentenàido que não poderão - funccionar es-

. ·tes nos mesmos !oga·res onde· .tiverem siào' fundados os de tuber-
culosos. 

§ 1.0 Quanto aos hospícios par.a · morpheticos, o Governo só 
os fundará nos Estados ond·e o numero d·e morpheticos assini o 
exi ja, como .acontéce com os de !Minas Geraes, Rio de Ja:neiro, São 
Paulo e Pai,aná. H! 

§ 2.º O Governo proverá estes · ·estabelecimentos com pessoal 
medicá desta especialidade p.atholog.ica ·e cuja competencia seja 
notoria. 

Sala das sessões, 1'2· d·e Dezembro -de. il.911. - Oorrêa Defreitas. 

' N. 70 -2 e>nüê convier: 
Fiêa o tvGoverno autoriz.aào a adquiri!', para · serem distribui-

dos Pelas bibliothecas publicas, institutos hi•sto'ricos, geographicos, 
etc., camaras -municipaes · dos ·dif:ferentes Estados, assim como 
pelas repartições federaes e "estabelecimentos d,e ens•ino secunda-
rio e sup·erior-até 3.000 e~emp!.ares da .Historia do Brazil, de que 
e ·autor o professor J.osé Fvanciseo da Rocha Pombo, e que está 
sendo publicada nesta capital pelo Sr. Benjamin d·e Aguiar. 

Sala das sessões, I2 de IDezembro de ·1911. - · Oorrêa Defreitas. 

N. 71 - Onde ·con·vier: 
:A.rt: Fica o Governo autorizadO' a estabelecer pharm.acias 

nos logares mais neoessarios· em t0d·os os Estaàos da lJnião, afim 
dP fornecer medicamentos ás pessoais reconhecidamente pobres e 
que muitas vezes correm 0 Tisco de ]!l>erecér á m•i.ngua de taes 
re-cursos. 1 · 

Sala das sessõés, 12 de Dezembro de 1911. - 00nêa D.efreitas. 
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N. 72 - Onde convier: 
Fica o_ Governo ,autorizad'O a mandar reimprimir na Impr.en-

GR Nacional o livro sob o tituío "Psycholdgia do Alcoolico" (E's-
tudo de psych-0logia physiol-0g'ica) pelo provecto medicó e nota-
vel psychiatra Dr. 1 Bomingos · Jaguaribe,' director do Instituto Psy-
cl;to-Physfologico de São Paulo. Este livro destina-se á propaganda 
co:ntra o uso das bebidas •alcoolicas. 

Sala das sessões, 12 · d•é Dezembro de 1911. _!_ Corrêa b _efreitas. 
, ,,. 

N. 73 - Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a · abrir ·escolas de ensino 

preliminar e elmentar e de aprendizes artifices em todo ,o terrtto-
rio à.a Repubfica, nos logares ' que julgar mais conveniente e on-·. . . ~ 
ck a população · de idade escolar não seja ·inferior a 50 ·e que tam-
bem ·se verifique que este ramo primordial de serviço publico, 
nesses ' logar.es por essa fórma d·esamparad-os, não 'está attendido .,, . 
pelos governos estaduaes e municipaes. . 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - d~rrêa Defreitas. 
)f,.• • . 1 • ' t 

N. 74 - Onde convier: 
r}f 1 , • r •I 

Art. Fica o Governo autorizado a fundar ou disseminar 
' ""# •• \ "' ' J 

por todos os Estados da União; nos logares que julgar mais con-
veni·entes ,e adaptaveis ao fim, escolas correccionaes, tantp para 

'adultos ' co'mo ' p;ar.a menores ·d·elinquentés. . ' 
Qua~to á dos adultos, só t erão entra'.da para ~stes estabeleci-

mentos correccionáies . aqueUes c~jos delictos ,. não sej-am consÍde-
rados graves. 

. . .. Tr 

f aragrapho uni~?. O Governo nome-ará para , este13 esta-
belecimentos directOres e pr~fessor~s d~ re.conhecida , co1np·eten-
.cia para o bom desempenho deste importante serviç,o . . 

, Sala . das- sessões, 12 <le Dezembro de 1911. - Corrêa: Defrefj;as. 

· N. 75~G:lnde1 convier ' 
s ·endo muito \lle notar · e de justo reparo que, ·em uma. ·Repu-

blica democratica como ·é ·a .do Brazil, não se tenha ,ainda cuidado 
dP organizar o serviço· ~de -assistencia ·p,ublica em suas varias mo-
dalidades, por isso não é demais que se proponha a seguinte emen-
da, que vem attender a um dos ·mais ' justos reclamos do povo por 
parte ·das classes colhidas ' pela miseria: · 

Art. Fica ' o · Governo· autorizado a ·org-arüzar em· todos · os 
. . , 



Estados da Republic.a o serviço ele assistencia 'P.ublica por meio 
de asylos ·aos que viverem isolados ou que não t;enhaH1 familia, 
e ele assistencia a qomiçilio áque1les que vivam com suas fa1nü-
lias e que os sentimentos ele humanidade impedem por completo 
ae os arrancar do seio dos entes que lhe:s ·são caros para encar-
cerai-os •em verdad·eiros erg.astulos, que ahi temos com a denomi-
nação pomposa de · asylo de ,mendicidade. 

·sala das· sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Oorrêa Defreitas. 

N. 76 -:- Onde convier: 
A exemplo do qbe estão ·a praticar nos paizes mais adeanta-

dos do velho mundo, como os Estados Unidos ela Amerfoa do Nor-
te, Suecia, Suissa, Din1amarca, ·etc., quanto á repr~ssão do uso do 
ai coo! ( distillado) por ·estar ·plenamente reconhecido á saciedade 
o quanto é nocivo ao progresso _das nações e ao seu principal fa-
ctor et1mico, quer no sentido mor.ai, quer physico, é estr.anhavel 
que a Republi.oa Brazileira, que deve ter por principal escopo o. 
cu'idar do bem publico, e · ' especialmente assegurar no futuro o 
valor de uma raça forte e sadia parallelamente ás medida;s que 
tiver de decretar para repressão do uso do aicool ( distiU.ado), 
adaptará fambem a seguinte . medi<!-~ de . previdenci.a e providen-
cia: 

Art. Fica o Goverl).o autorizado a mandar construir iso-
lamentos e hospícios ou asylos para a cura dos .alcoolistas inv·e-
ferados, contumazes ou reincidentes, provendo-os .de pessoal medi-
co que se tenha tornado notavel por seus estudos e applicaçõ'es 

. nesta especialidade pathologica. : . 
Sala das sessões, 12 de b·e.zen;ibro de 1911.-0orrêa Defreit.as. 

Qualquer dos projectos consubstanciados nas emendas acima, 
subscr.iptas pe'lo operoso representante paranaense, envolv.e ma-
teria importante, que precisa ser estudada e discutida. No ponto 
de vi.sta gene-roso .e altruístico em que elle se colloca, mer·ece sem 
cluvida a attenção de seus pares. Infelizmente, porém, a Commis: 
são não pód·e acons·el'llar neslle orçamento 'ª ·acceitação de taes 
em·eHdas, que acarretari1am enermes despezas. 

N. 77 - Onde. convier: 
Art. Continua em vigor e .art. 9° da Jei n. 2.356, de ,31 

de· Dezembro de 1.910, ficando o Governo autoriz~do a abrir o n:ec 
cessaria credito. 



- Convem lealmente assignalar que, !lºs. respectivos impres-
sos, publi'cados o anuo passado, .escapou á revisão um erro typo, 
graphico. Onde neHes se lê 100 el eitores devia estar .escri:p,to 400 
e/.eiPores, de conformida;de com a emenda, que se cpny'.erteu no 
refeF·ido art . 9°. ' 

Não par.ece n ecessario r eeditar aqui os ponderosos motivos que, 
justificando •a 'adopção de ídéas, levaram o Congresi;;o a acceit.al-a. 
O assumpto é bem conhecido, para que a àlguem pudesse pare· 
cer indispensavel uma longa füstlficação. 

O total a pagar, nos termos da -emenda, _ não poder~ attip.gir 
a 500'-: 000$000. · ., 

Que a mais fosse, porém! O indiscutível é que a equ.idad~ exi-. 
ge: ~~ · que' se retire a:os esc.rlvães '.essa ob.rigação · impertinente, 

• ,f / • ,• • ' 

que attenta contra direitos legitimamente adquiridos, ou, ao con· 
~ - •. }, . . - . 

trario, que se lh'a deixe, assegurando-lhes, porém, uma gratif1ea,· 
ção pecun iaria, embora, como nos termos d·a emenda, ·extremamen-
te· modica . ' " ' · . . " . 
··-

Sala das ,sess@es, 12 de Dezembro de. 191_1. - Alaor ·prfLta.-;;-
Afranio Mello l!'rr;m co. - Rodolpho Paixão. - G. Adjuto. - Chris-
tiano Brazil. 

Não ha nenhuma "obrigação impertinente" imposta aós es· 
crivães . Os trabalhos eleitoraes pesam tambem sobr.e outroR '- ser-
ventuar.ios, que, em razão de seu cargo ·ou officio, nelles inter-
vêm, sem que .até hoje nenhum deUes tenha se lembrailo de pedi1: 
g11atif.tcações por sémelhante trabalho. A Commissão não acou 
selha a manutenção do artigo citado na emenda. 

; ~ . 

N. 78 Onde convier : 

Art. Fica o Presidente da 
0

Repu<blica autorizado a abrir 
" cr edito preciso para o cumprimento do que dispoz o art. 9° da 
lei n. 2.356, de 31 de Dezembre de 1910. 

- No seu importante relatorio do anuo findo, diz o ·eminen-
.tC; Sr.. Mint stro do Jn,teri:or· ·a.· pags. 7 da I n troducÇ'ão·: "Por ihsuf-
fidencia "de meios -no.' actua1 orçamento, em qué a v-er-ba âestina' 
da. ás de.spezas '.com o serviço eleitoral nãd ~ompottaria' o iaccre-
scim iD res:ult.a.nté• "do pagamen to ·d·e taes .gr-atiificaç0es, é p-011 falta 
de autorização legislativ:a ·barà-. 'ª abei.'turà ªº necessai'io ereditO, 

. (l~i x>éi ãe · prof.idenciar <sobre 'o· dito 'pagam'ento." . 

.. 



l 1 ~ v,.:: ,t, 
No . period,o ,transcr~pto l1a,,, par,ep~, .. a completa . just!i.fieativ.a, 

fü: ·e~~nd1'l.. , 1,,, fl , 
~ai~ .1f'S se~,êõez;, 1~ .;de Deze.mP,_ro . de ,1,911,. ·,- A laor Pratci.-

Afranio Mello Franco. - G. · Adjuto. - R. Paixão. •- Ohristianá 
Brazil. , f 

, t ..,, - 1 } ' . - ' 

A de·~peza t\llv:e~ . ::;eja rpuito maipf1 d~ qy.~ ,, int·aginaiµ os.' au· 
tor~s da !iJ:ftenda ; ;-t v:e:r;ba çonsagradfL ,·a:o seg·iço .. eleitm;al ,não. de' · 
v·i ser augmentada. A com_miss,ãq .rej eita a emel)..da. ; , , . 

~ • 1.. l •' 
N. 79 - Os escripturarios . do serviço eleitoral .do Mini::;terio 

dll. Justiça e Negocios Interiores,, nomeados por . força do decreto 
n. 5.622 ' d1e' 1 de Ago•sto · cÍe 19'o5, desemperlham, na esp~ciaÍidade 
para qu~ foram· nomea·dos, as nies:rÍL~S1 .fuÍl. Cções q\J.e nos .ro\itf os r1a~ 
níos do serviço do ~ Citado ministerio deseinpénhain os ''t~rdei,ros 
dfffciaes~ t· ' • ' 

• , r . , ' • , ' ;. ~ 
·trabaihand·o 'náis mesmas secções, sob a direcção dqs" ·;ries: 

mos chefes, obrigados á mesma r epresentação e -soffr.endo as mes-
mas• di1ificuh1ades dia; vi•da ae'ilual; foram, no e'llltanto; os escri-
ptu.rarios .os unicos .empregados 1 do minist·erfo que não tiveram 
augmento de vencimentos. 

D,os ·esçr,ipturarios .que actualmen.te exercem.1 q cargo, um es-
tá em. exercido desde a ·. crea_çã,o qo mesµ:io .cargo; ·e outro, ha mais 
de tres annos, t 10,ndo ~anto, uin como , .outi:o ma·is de 10 ·annos de 
se~viço~ P,u;bHcqs,. . ·, . , . · , . " 

. Q ·alJ.·&'me,:qJp clqê! vencimeljl.tO>! .. i:Iesse§ ·escriptu•r.arios, ·a lém c1e 
s~r um_ ac\o de ju~j;,i'ç,a, nenlJ.um _;i .. \lgm§nto traz, ,qe verba 0rçamen-
taria, porquanto elles poderão, como até aqui, continuar a ser pa-
gos pela verba "S·erviço El eitoral ", que nenhuma alteração soffreu 
!18. lei de orçamento. ' J - ,. · ~ 

1Pede-se , p0i.s, a s·izgujn•te , ·" '" sH 

·. EM·END.A'. '· ! 

s!"' } ' <,, l 

. Fiea .elev.;i,cla a 45.0$ a gratJJ icação mensal ·.de , cad.~ . lJ.n;t, dQs 
escripturarfos . d@ servigo. eleitora,l ·<'1e qtJ.e tr.ata o decreto n .. . 5.62·2 
de .1. de, Agqsto _,de ;;J,905 . . • · r !9 o •.,:·· •W'>. 

As, despezas,,co1n! estas, grati:Eicag.©e§uc0n·tinuarão· a~,co1'rer -.pof. 

QO!fta da. ve~·ba destiµ.aqa. ao . serv,iç0, relei.torai. ~ •,;_· o• , 
Sala das sessões, l3 1 q,e DezE)J)r.rbro ,de . '1911. rr;; :Tav.ares, Cava:z-

cant·i. 
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A emenda, não de.ve ser acceita. A recente reforma da ,Secre-
taria , de Estado ,da Justiça e Negocio.s . Interio:r:es cogitou do caso 
" p_rovid-encíou', -n~meando aquelles dous ., escripturarios t:erceiros 

, ' ' ! .. • r 

offici-aies com o vencimento -a que se refer.e a emenda. 
J ' '•. : J ,• j, 

'i l' 

N. 80 . - Accresceµte-se oµde convier: 
, Art .- .,Fica o Governp _autorizado a abrir 9s necessarios cre-. 

ditos para oocorrer ao _pagameinto das gratificações que na con-
formidad~ do art. 9° da lei n. 2.356, de 31 de Dezembro -de 1.910, 
corp:petem ia.os ,Jes,crivãl:)s -do .alistamento -eleitoral. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Diogo Fortuna. 
--Joã_o SitnP,licio . - Oa:n~pos C.artier . . - Gonçalv,es .. àe A lmeida.-
João V espucio 1.çle · Abreu . e Silva. - Çarlos Max~miliano. - Nar 
b:u.co àe Gouvêa. . t 

Prejudicada pelo parecer d;xdo ás emeIJ.das ns. 77, 78 e 79. 

N. 81 - Accrescente:se onde convieF: 
p,a,ra gratificação aos •escrivães dos ju.izes federaes que-•func-

ciq:qaram . n.a rev;i.são dos -alistamentos. eleitoraes, 50: 000$0.00. 
Sala d~s ses~ões, 12 de I)ezembro de 1911. - Oanloso àe A.l-, 

111-,e·iàa. - .Jo·f!é Lobo. ,_ .. " 
Prejudicada pelo parecer dado ás emendas ns. , n, 7,3 , e 79. 

N. 82 -=- Onde convier: 
A~t. ' Fica c'oncedida a gratificação -annual ·de 5·00$ aos Prq-

curadpres G~r.aes: _d9_s Estados de Minas Geraes, ' .S. Paulq, ·.Rio 
Grande do Sul, BalÍiã 'e PernamBuco, e de 300$ aos dos demafs 

' ; •" · t ' , w' •!. ' •• r 1' [ - , : ·, . ' 

Estad_os, ]!elos .serviços q.1;1e_ prestam .. ~pmo n:iembros das, Juntas de 
recursos eleitOTaes. ~ ... . 

O Go~'er~ci -a'.°bi'i~a, p~ra esse 'tim, os creditos ~~cissario~. . 
sã1a d~s sessÕ-es; á~ Dezembro. à.e. Í9il~ __:_ Al~or "p ';átà.'..__ 

t. ~ 1 • ·Í · ,,., ; ~ q l \ri 1~ 1) ,• \., · _, . 

Mello. Franco. 
A Commissão rej·eita a emenda pelos mesmos fundamentos já 

"Í, . 1 '1, J 
e.XP~stos ei;n :rla~ão , as em.end·~s , antei;ior.es, · de .~s. ,77 a ·· 79: 

, .. , r . 
N. 83 - Onde convier: 

\:). ' ... 

Fica autorizado o., f;reside~te .. ~fL R~~ub~ica 3: ~fR-d:a~ ( entre· 
gar a,o çom,ma~~.~te, s_uper~o·· " ~ª .~uard_(l:. ~acion_?J .ç_o, ~Districto 
Fc.deral -ai>. _quantias que,_· eni 1894, ,foran+ .,recgthida§, ·!;~p ,depos\tq, 
á antiga Contadoría: ~er~! , cj.~ G~·e1:rã1 como p1'odüc~o ci.~. ,dçma: 

I 
( 



ti-vos deifüflade.s para 'a fundaçãÓ ' de uin hospital e para outras 
d·espezas com a miiidà civica, quantias ess.as na i\:nportancia de 
32 :1Ô16$9·98, que · f,oram reníettidas ao Thesouro Nacibnál 'em fins 
do exercício- de 1'8·94, •em :cujo ba:Iahço clefi:á'i'tivo · se acham ·escri'-
pturadais. 

E' o Presidente da Repub'Jica 'i'guaimenlé aufor.i'zadb a 1abrir 
ao i1éferFdo Ministerio da Justiça :o cr'edito de 50: 1000$ àfim de 
que · reunidos á pre'dità· importancfa de 32: 016$998, possa · s·er 
con'strui.do· uni prédio para nelle sereni installados · o b-uartel de-' 
nem! da Guarda Nàciori:ál' no Disthiéto Federal e as corhpeterit'Eis· 
arre'c.adaçõeS. ~;.~ 

Sala '·dais sessões; 12 de Dezembro d·é 191!. -" F'elisbelló F'r'eire. 
Parece á ' 8Ómmissão'. que a qµantia ar·recad·ada 'com ul:n fim 

especial não pôde ter outro •emprego á revelia dos dóa:dores. Acon~ 

se!.ha por isso a r.ejéiÇão ·dá. emenda. 

N . 84 - N. 17 . . - ·Guarda Na:ciona:l. 
Elevar de 35.: i00$ a 50: 300$ :esta verba, §en>do: 
Paua 'grat ificar a ·séi·s •instru'Ctores, offi'ci1aes do Exercito, perce-

b'el!ldd cada um a grát'i'fica:ção rríensa:l de Í00$. · . . . .... : 7 :·200$000 
Para auxilio da despeza com acquisição d·e fardamento para 

os •g'uard'is, s·: 000$000. 
S:;tla dais se.ss~es, 12 de Dezembro d~ 1911. - F'elisb~llo Freire . 

. Não vê a Cpmmiissão conveniencia a!'gui:na em se 1aggravar ou 
( ~ ' ' 1. '...... ' 1 • • ' . . • 

Sf) . ê}êv:y fl- ~.espeza pub~icá COIÍl. a sons.ignação d~ • ÍlOVaS ver?~S 
pára a Guarda Nacional; por nieºno1,és que 13ejam. Si ha alguma 
~ousa a 'il'ii 'fa'.zer .com ess'a velha ',e b

0

enemeritá. insÚtui~ão, 'hoje 
e:/n "ci~~aiden~i~, <é 'pa1sal-a p1J.a , o MÍ~'istefioº d~ ( Guerr~ ' e iriclúil-a 
fü· vez no plano de rnorganizaç,ão geral de · nos.sM "iorçás de terfa. 
Não éabend'o á. ~n11füssão ' aéo.rÍselha1: i ·~~·Q'; deixa de 'dar o seu as-
se~'fime1nto ' 'a émend·~u e a:'co'naeÍh~· a s't;a rejeiç'ão: 1

• ""· ;, ~ 

~ ·N: 'g5 h, onâ~ 6ii':liviéi: : · · 
l<~ica · o Pod~r ''E:xoecuthi:o '.ltútoHziido 

llesenolvimento e a diffusão do ensino 

.:. t..,'' .( 

; 1 .,, ,_./. 

a · promover e · ariimar ó 
primaria, podendo . para 

I ' esse .fim: . 
'r'. ':Fuí\.'iI1i'.i: ·~scô1a~ 1 'hbs tefritótíôs fea Jraes; 

' ' ' ir. ElltendÉir-~'e 'cain ' ós Góv~r1fos 'a'o"'s' :Est:'adós', ''ajlis'tahao · os 
·n1'ei~~ d·e creir 'e iiia:n. tier . escolas .. nos 1 &1s'ti%tó~ 'e povoaçõés ' bndê 
fi.Ú) eiÍ~t~in" o'u .êm ' 'quê s'e)aih 'insiiffi'dente§'! ' .. Í . 



UI. Subvenc.ioruar as ,escolas fundadas. pelas muniCipa:lt-
·dade~, as,so,ciações e p~rticulares. , 

§ Para o fim . declarado· acima, o Poder ·Exeéutivo exped'irá 
o necessario re,gu1am.ento fixando .as· bases e as condições conve-
nientes. 

Sala das sessões, dezembro de 1,911 : -:- fosé Bonifacio.-
Mello Franco. 

N. 86 - Si não fô°r'''approvada a emenda relativa. -ao ensinó 
p,rimariq, acéres·cente em. artÍ?o, . o~d~ . con~ie:r: , , ~;~ , . ' -

Fica em vigor o art . ,4º, da lei n ; de.., 31 de dezeµibr0,. de 
1910 ' _ Aos Ei~'tados que despenderem annualmente com a v,erJia 
- · Vencim'e~tos a pr~fessores incumbidos de . min~strar .in-stncção 

) ~· ' . ~ ' ~ . 
I>ri1!1ari_a, gratuita e l,eiga -;;;-- pel o, .menos ~O . % da , SU1\ l'eceit·a, 
poderá a União conceder a s.u.b;venção ann,J.!al correspol!de:o.te-.. a 
25 % d~quen~· dptação yr,çam~nt~ri!t. , , . ". , 

· § Par,a conceder tal ·subvenção, o Presidénte da Republica 
entrará em préyio accôrdo com os Governos do;:; E;:;.tados, ·füxan-
d.o. as bas~s ,e' condlçÕes que ;eputar donv'~~ieintes, pod~ndo aprk .,,, ··J . ...,_. - ' • - J • • • J _, ' 

os necessarios e.reditos. 
· Sala d.a~. ,s.essõe,EJ1 

• 1 ! . ... . 1- ~ 

d~.z ~mbr9 de l~Ü .--José Bonifa,cip . 
. . ;._ ~ •. i • 

A Commissão a.conse.lha a · appro.vaçã0.' das · emendas, '· uma 
das quaes repete disposição contida no orçamento vigente. 

N. 87 - Ao :n . 23 ~ Sub.v,enção a · institutps de rensino, 
accrescen te-se : '' •; , /. . ~ ' ". 

Se~'ª .füx>;i..d:a .a ,quantiã necessaPia para . a e(1!ui·para_çã,o .. d.e yen-
cimento::; ,dos1• ,lentes e. ,p;ro.fessores da , ·Fac~.JdadEJ de Medkin;a -.e 
de . D.irei to -e 'da· !Esc.0la. ·f'.o lyte,chBica. a@s 've)16i111e.ntos,. dos .' lel!tes 
e professores da Escola de Minas, de açcôrdo com o n. · XJI do 
a1'.t. 3° da_ J ei· n: 2. 3.56; de :31. d.e de"íem;brcr-, de: l.919,, ,que ~anda 
aibl'ir os i;i._ecessar-ios c.red<jttls pa1Ja pagaiµE)nt-o. !le· venc~·l'!lell.tos .«:\.os 
le:p. tes. ~e J'P:t:ofe11sorés, t,!lndo e.ro. v-i..sta . 9 d!'lc.r~tp . n: ... 8. o.~-9-, . de . :?6 
de· ma1;o .,d·e" 19J.O .. ·• · ,., .. :. -,, ,i;_,"_.,, ,.,, 

Sala .·c;tas· sess©es, 12 .de dezé~l'~r~ ,d\;) :lll~:-vfo4o }ff3,_n:i,c'f,o, , : 
A. C'ommtssão não• ,pó.de. :J;cceij;i;i,r a · em,end~ 4·J.\e i~Jlp,rt.~i.a 

em consideráv,el ·augmento de despezª- ,~a.na, -~s .c«;>~-res .p~,b\Ji::osr. 

·Gs vene~:mentos:,,dos Jel).tes, d:a .Es.ceJ.a,, à:ê -Minll.s, d!JPe.ndente.s do 
-Mi.n-isterfo d'B.··~Agricultuna, é quer tal;vez ctev~essem. , \ler req·u;1:idos., e 
eqµ,ipairados ··aos elos del'.).1a·~s , esta.belecill!.l'l:U·tell <;l~ ,;eUi!Í!J,O, s.up,er.t!Jr 



füsc;a;Fzados peta , pas.tw do ' IuteFior. A ·Escola d.é ·Minas, perten-
cente . ao Ministerio da Agrict1ltura, 'não ·está sujeita' 1ao regfmen 
qa; le-~ ,n. ·B, 659, na qu.al, aliás, existem v·amtagens que seus· pro-
fe~sor,es não gozam. A equiparação que se pref!ende é · aescab~da. 

N. 88 - Onde .convier: 
O Governo abrirá os creditas necessarios para o pagamento 

·à.o augrnento d~s vencimentos '' aos . prof~sor-es dos estabelecimen-
tos de ensino superior da União, votado no o;Çamento vige:o.te, e 
temlo ·em .. vista o~ ·a\1gmento · -d.e vencimentos do co~po d.oéente da 
Escola 'de··'K1inas · de (')uro- Préi.b decretado peio GÓ~-erno. 

~ • ~ • - 1 -; t> } •') 
,,- Sala das sessoes, 13 de 'dezembro de . 1911 .-0arlos Garcia: .. -
<J.hristi:nd· ·aru~. -Larrtounier Gotiofredo . .'.:_ ' Pereira Nunes.-Ohris· 
tiano' • Brázil _ _:_H. · 'flurgêl.-N. iva'icimentb'.~i>ereira Braga. · ' 

Prejudicada p.elo .parecer 'daâ'o á ' •eD1end'á ' 'an\:'erfor. 
f i:. t ;.rp f·n. , .-~! · .~r', 

· ·"N. -. gg ::..__ · Ao"· par.agr'apho unic'o 'do ' artigo unico accr,escent\:)· 
ºse 'rto fim : deduzida a' }:>arte referente aos docentes ' e fúnccionarios 
anteriores aio decreto· n. 8 : 659, de 5 de abril ºde 191i, os quáes 
continua'rreo a receber os seu:;; venéimentos no"' Thésoú'ro Nacional. 

Sala das sessões, 13 de dezembro d-e 1911.-H. Gurgel. 
· .·; A emenda é oci0sa. · A Gamara poderá approval-á; qli•erendo. 

N. 90 - Onde conv·ier: 
· Art. . Ooriti.núa em vigor o ·n. IV do a;rt. 3° da lei n. 2.356, 

· de 31 de dezembro de 1910, podendo o Governo alterar, como· fôr' 
éo.nv.eniente · ao·s •interesses da ilustiçia e ' do desenvolv'imeri-to da 
reg4ãó, b írnniero, ". a :dislr•ibuição e a ·> div~são â0s municípios e · co-
-marnas;· autorizada-'a ~ desp·eza para a i-nstallação · <!l!esses serviços 
e mafs: ~te '-' ·J · 

,,. i. â) a· legisfação d·á •Í:H'OP-ri'edade' teri'itorial sÓb a base da COil:· 
•éessão '. pura e simples ' ·dair ·a:ctuàes posses,''idesde que estas sejam 
á-ntêrlores a 17' dê ' novembro .de· 1903 ('Frntado·· de · Petropolis) ; 1 

. b) a decretação do regimento .de custas para ' a justiçia• dós 
t _errifohÕs · ·e· funcci'ona-rios . dellas · a.epend•e-ntes,- · pode'ndo . , crear, 

· s·em"lthiu& para a -= l Jliiã:o, . mais um cartdrio de ütabellião em Rio 
Btaii'Éo e Sen.'n,a 'Maàu'i'eira; ". ,. . "· .. . ; 1,< :· .e~.-

u.f" "'c-)Hõ':--pa:gúnentd ·de àlÍl:lgue:is \.e d'espezas ' necressM~i:acs : a:o>: serviçp 
da'-''fosHÇa: é}' taDíbem," a jb.i.ZQ ! do· _G0tenno, la CUJJ:strucção 'de, ca-

.tl~r'asÍ'I)- casalí·'par-à escotas e a ábertur111 de· uma;1,estrada1<até ~0rto 



Acre., e Bazilia, passando,_ em: Rfo Branco e. Xapury, com .. uma , va-
riante para Santa Ro<.'la; no· Abun°i ; , " 1> r,1~: '1 

à) os .-auxili'os que se fon íâr'êm n'ecessarios, med.iante, i»eq1Ü' 
sição justifücadá ' das Pfefeituf.a:s; e' ~t~ 25 o/.o, ~ da_,,.re.~d-a 1liquida, 
para -obras , e melhorament<?é' . n~ · r eg,ião_, , ~ud.o . \! foizo do 9-overno,. 
inclusive· o r ecens.eámento do Territorio . 

·Paragrapho 'Ü-nico. · Q Góv~rno ' fica .autorizado a ab,rix o.s ne·. 
cessarios 'credito~· . ,H J. 

Sala .d'as ·sessões, ,'13 . de 
r' :1 "' "';_ ' ' 

O,l,ivef ra .-A~.r;f~º . 1r,~.is . . , , 1 ' . ''1 } . f!'. 1··· ~ 

A Commis·são acceita. a emenda. 
'{ [) 

l l i .t· .,., _.['-' ( • r ... , .r u·"" ' 
' " :N . 91 - E ' o Goy.erno autorizado. a .f.az eu a .r eorganizagãà 

judi?iaz:ia e : ad_m;i~'isüat~v,:;_ p~~vi,~ori~ · do· TE)rr.itori9 .,àQ Acr'e,\ sob 
as seguintes bas~s: ,. , , <- • , • '" ;h•"-t<-· • , .. ' 

: ... 1 a) serão .creadas mais duas comarcaS,."'além ' d•aif "actuaê's•:l 'à: 
de Xapury e a de T·arauacá ; n: 

b) a org.anizar -o niegimento de· custas!' da justiça·' local e fe-
deral e para os funccionaricis d·ellas dependentes; 

e ) a crear um novo tabellionato na séde da Pr·efe.itura do 
Alto-Acre; . l 

à) serão creadas cinco municipalidades, sendo: duas no de-
t 1 '\. ~ ~ 1 o . . ..~!, j • • "f 

partarri~nto. d?. A lto· "AÇre com ~édes ·e~ ~ Rto, .. B,r:i-nco, ~ , XJ;P1ury, 
duas no d~p~i'tã.men}o 'do ,. ~:~o."Tu:rf1a co·!Il· ·~.é~~s ellf ,p uze,iro ,do 
Sul -e Villa Seabra e uma no· >departamento do Alto Purús com 

. ' ' t ' i-1 '-' ,. '.J- • .._, ' -B t:'.> l ç J.; . ~ 

séde em Senna Madureira ; 
• , ')'!'l" .' ,;.\ "·l; ,(,';Ó '" l ~ 

. e) 'ª admirristração de cada municipalidade s,erá confiada 
l~ . '-0. .. . :a."'·1~1 (! _ p•,r·I~J-,• ,1, ~\.J~tw!;~ ·.C-!:~ J.t . ... P, rovisonamente, ate que seu provimento seJa f.e1to por eleiçao, 

~ ' iim 6~nse1h6'· :i.i ·sêt~ vàgaés, 'i:i'.omeih~f )ie1ó ' I>'r~feito ' ~".Q~ um 
, n ., l })IJ') li _:~ ! ~ · q , <t,1 ,-.(•· ~· ;. : •-p;J .1 ·;'-~1 ~L:,; ' ': l 

intendente nomi;iado . pelo Presidente · da Repl.1blicâ; . 
1 j.~ .. '" J) •. ~~ · 1 ÚJ Jl ' "'" •· \.\ . , . ' l \ . ' . ';_ " ~ 

f). ·os vogaes nomeados pelo Prefeito só .ser:v.i:fão durante o 
praz·o de tr es annos . Findo este -prazo a . escolha' «iôii" novb-s vogae\\ 
será feit~ ' pbr ei:Si ção; l'' .. '·ll• <m;r.v,,~;t• ~ «·.,;,,;<;. !;'.; . ~\ .... 

( ' _...,q (,[rt ~ íH - 1' , l .,.,J J· ;_(t•it,Í; 11-'\,'T"'t' ....... ' , 1'i '1 · 1,• ; .(;)' o Go"vernd, no '·r.egú amemô "que expedir,. decret!:i.rá as- a:t-
tritiliiçõd ''dos . 6onsefüb~ murtlcipães,. é 'i'ii arã )Ja hãtaº Ja:à' 'r egfi'edtl,;ã 
ü;~~a1rá~ã,?r:.--~-~·-_:;_ .. '':·'º."'· .. , ·' 1 ~-r~-"·' ·"~,' BJ--: ~".~;< _~~. _,."',. 

h ). para esta e· para as pnmeir.as despezas do ·mun:rcipio ·• ser ' 
lhe-i1~;; dis'tril:iu'i'l1:a /('do cr-~ditó 'n xadd p'ar~ as . d espetas do t er r ifo-
ri·O, a quantia< de 01 BOQ': OÓ0$000.;'' !<e pâ~à a~ d'espêz ai~( ' corJ:ieúteS; 
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Cftber-lhe-ha a renda do imposto de , transmissão de propriedad:e e 
d..'e · in.clru-stt.ia e pfof·issões e outros loca·es; 

i) a 30 ·de Junho d·e 1912 rfar-s~-ha ' o reci::n~;e.ameA.to da papu-
1.a;ç_ã.0 dr@, Acr·e, ficand'o ' a ' dire'cÇão doos\), serviço a oa1,g·o · d0S pre-

~ - l .: l . 
feftos, dos cl"epartamentos, a cada um dos quaes será aperto o 
@etl.it;o 'de 10'0·: 00.0$000 para ' as -r.espe~6dv~s de.spezas; . 

j) o resultado do tecenseament9 será puplicado qentro de 
t·I'és ·mezes; ' e verificad·d por elle ser a popu)açã,o e~celilente a 70 
mil habitantes; o Governo expedirá · instrucções para que os con-
seih0s.1 muní-Gipaes ~açam o ali:stamento dos . elei'tores das respe-
ctivas circumscripçõe~, O qual deV·8Fá ficar Càncfüid@ até~ 30. de 
dezembro de 1912; 

k) os elP.itor€·S alistados ssrão convocados para procederem 
a 30 de janeiro de 1913 á eleição de quatro Deputados á ·assem-
bléa .i.legislaHvai· d'O •' Cbngressb 1Naciona1, ·pelo Acre; 
" lJ a ·-manct-air :abrir por intermédio da :Prefeitura . do Arto Aer·e 

uma est~ada de rodagem d-o Xapury a Porto Acr~, p.i'.ssando peÍ.a 
ejda-d·e da . Empre;<1a, :com rama1 destfL para ponto·• conveRiente do 
rio Abunã.-Frederico Borges. I • 

P11ej_uqicada ,p.eia acce;ita;ção da emenda an.t1er'i@r. · · 

(" ', 
Onde convier: 

' Att. Os aluinnqs ma~riculados I\9 Col!E;Jgio Pedro II e 
gym·rfa!l'ios a elle ecJuiparado~, sob o regímen do decreto de 1 de 
[arte'ito de 1901, deprelo de 26, d·~· jai'ieiro do cmes~no ,· a~no, .poderãq 
conclufr os seus cursos de accôrdo com as leis qve v}go/av.~m ag 
t(}mpó , da s~a matriçula: . 1. , , • . , 

_ ~ft. .. Ess,es alu_nínos, uma, vei( term1nad0. o, seu ~ur·s.o seriado 
e integral; .P'.óderão i·equerer mátric'ula em qúttlciu'er das facul-_, -. r -t· ,~,.. r··c....- '1. - :: '1 ~( t J n1,.,· .:· 
fades e escó!a~1 tu}l..,~r.ipÍ'~s eia. ~pgubJica,1 ip.de~é~i~jite ,<1º ~'.'8:~e ge iJ-4,gíisjiã0 ;; ~;- 9iué ,-~e- ~·e~~re o· l);ft. ~5 ·ti?, _d,,e,creti:Jo.'_~e. 5 de ábril 
ff.O- c:op·e~nJ,~ "' ªJlH,º · i ~ . i. , . . ~ 
. e Salii, das sessões, dezedibro de 1911. -~éqro Jtagp. - ,A1,!-
~-~sto, q,e, : fJ.:,e~ t~s. ,,. ~,l.i,:ip_eu fy!~a:c:h.~i!,o.:-. , , ~ur,el~o 'Aw.orim,.--'-- :P11-Ima . 
....:. :Vl!P~º- Costa.; .. A''E!d·r.o. v .ip.ti,n&,.. --;;-::., ~<;>,Sé,. ~ar.i.I}.. ~J. l\1ar.g;i-pe.~r.1\-. 
-E. Mesquita'.-Carlm; Garcia.- Arnolpho Azevedo.:-;-,C)zi;çtµ;;i.~o 

~i;agfl.., ;:r:-Jjl;ueno . q,e . 4',nÇ!.r.ada. -::';;Th0I(la;z .Ca;v:{'Isanti, - MeIJo F'râriéo . 
..._;LU;.i~ · A..qolpj}P--,- , ;\nnlb.al:, de •bCarv,alhp ,,- , J oaq,1;1f1;11 ~)\ugtisto. -
4-ll;>.tt1st,o, Sai;~en.~P;:-Can,d).!'10 ,Mot~a ,-;'Feir~ira; Bi·~ga ,-Pa!meira 
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Ri'J;lper. - [\farcello Silva. -Luiz iV~urat.-Euzebio de Anàrá de. -
Faria Souto .-Joao Baptistà .-Araujq Pinheiro .-Lobo· Jurume-
nha. - Cami:llo Prates.-Honor.ato Alves.-G.ar-cia Stockler.-Ba-
ptista da Motta.-Porto Sobrinho.- L~mounier Godofredo.-Á1-
varo Botelho .-E. Otton:i. '.._Moreira Brandão. - Joviniaino ' Car4 a-
lho.-Annil:íal Freire. -João Penido.- Arthur Orlando .-Frede-
rico Borges.-Bez·erril Fop.tkneHe .~Sergio de Saboya._:Q.o·riça'lo 
Souto .-Felisbello l!"'reire . -Euclides Barroso. -Bulhões Mafoiá1 . 
-Honorio Gurgel ·.- Fràncisco ' Portella.-:-. Leão Velloso .-Pedto 
Moacyr .-. Christian() Brazil.-Ser~phico da Nobrega .- ±avareri 
Cavalcanti.- Sergio Barretd.- Costa Junior .. - Raul Bairdso ."-
Carlos Cavalcanti.-Lamenha Lins.- Joaquim Cruz.-Lindnl~'· -
Camara.---: Antonio Nogue_ira. - Pennafort Caldais. - Henrique 
Valga.-Monteiro de Souza.-- Abdon Elaptista.--:-Aarão h.eis .-
Astolpho Dutra.-Eloy de <>ouza.-Eduardo Socrates.-Eloy -Cha-
ves. __'._ Alfredo Ruy Barbosa.- De):!lOCrito Gracindo.-. N . Cam-
boim.-Costa Pinto.-Josino de Araujo.-Bethencourt . da Silva 
F.ilho.-Affonso Costa:-Corrêa Defreitas.- Costa· Rodrig·ues.-
Raymundo de M~randa.-,A.lvaro Mendes.-Christino :Cruz . -~s

m eraldino Bandeira.- Camillo de Hollanda. - Faria Neyes ·so-
_brinho .-Teixeira de Sá .-;-Rodrigues Lima.-Paulo de Moraes. 

Esta emenqa, que par.a o respectivo a..Poiamento, reuniu ·tão 
gran,d,e numero de . assignaturas, não póde n,em àeve ser acceita 
pela Camúa. 

' A sua approvação; visando talvez annullar a Jieforma do en-
sino decretada P·elo actual ·Governo e ·na ·qual todos os 'verdadeiros 
republicanos depositam as ili.ais solidas e fund·adas esperanças, 
nenhum resultado produz'iria, pois que já não· existem, ·collégios 
equiparados e ·nem o antigo Gy'mnasio Naéi:onal fimcciona mais 
sob o r egímen a que al1ude a ·emenda . 

··o ex~me de adm.Íssão é' ~oje cÔrrd'ição é.ss.encia:l para a ma-
tricula nas escolas superiores . A emenda' retrocede lamantaV.el-
mente ao sys tema c·ondemnavel que atrophi:tm o nosso · ensino se-
cundario e desmoralizou consequentemente o ensiri:o Slilperi:or. 
Estamos diante de um ponto capital do . programll).a do Governo. 
Não é mais tempo de discutirmos a r,efor;ma feita. A iniciativa 
d'eUa cabe ao Congresso, que delegou pod·eres ao Executivo para 
-realizai-a dentro de certas -bases, <([ue. foram r:igorosamente res-
peitadas. 



E' inadmissiv·el que a mesma Camara que, " em dezembr0 do 
a,nn0-1w.assado, wu.toFizava a reforma ela instru0ção secundaria e 
super'ior .. sem priviiegio de qualquer especie, dandq aos diversos 
institutos~ manticFos pela União personalidade juridica e cornpleta 
liberdacle na orgàm!izmção dos pro'g~animas, .nas , condições de ma-
tr.icula, ·exigindo O eXa??Íe de aélmissão para O , in{f1"f'SSO em . se

1
US 

,cursos, .é ihadmissiv.el, diziamos, que a mesma Camara,. quando os 
·primeiras ·fructos · beneficos dessa r-e'rllodelação ·começam a appa-
rece;r, ao cia:bo de um anuo de '·firme e tenacíssimo labor, pretenda 
alterar de chofre essa auspiciosa situação, baralhando de novo 
as cousas e. :ueabrindo a mesma porta que serviu para o adiamento 
imlefü.nido 1 e desm0railização final e completa da prova de ma-
dureza. · ·1· 

i 1 Não precisa a Commissão repetir i qui o grão d.e aviltamento 
f • 

a que chegara entre nós o ensino, no_ r,egimen mercantil dos equi-
' pilraé!os, que d'espejavam á porta das academias v.erdade'iras le-

·f giões ·de m@'ços sem preparo aos quaes, em regra e, salvas as 
~@nr0sas 'excepçÕes que sempre existiram, SÓ movia O fatuo desejo 
da . conquista facil de um diploma, privilegio que a Constituição 

i, pensou prohibir quando assegurou a tódos o livre exercido· de 
qua:lquer profissão. 

" Os mercados de exames, funccionando ás •escàncaras: sob 
• ·a füscalização e cumpWcidade de Gove:mo, trouxeram ·o acli'incalho 
l da instrucçã01. 1Só uma :me'dicat:'ão heroica poderia nos salvar 
.desse opprobrio. 

· O Congresso compr:ehendeu que não devia mais · protellar a 
soluç.ãp d·a,,qu<".stão e ha't>ilitou o E,x;eeu.ti.'Vo a . imprimir um rumo 

11 nov9 ao !?P.sino s.ecundari0 e superior da Republica. ;Elara,s re-. 
.. ·formas t erã0. s·ido1 entr.e , nós ,tão com:batidas como essa. ' O in-

"· ~ t.eresse ' que ·ella feriu de fre;nte erg.~·era forte ce1euma e susúta-
ram polemicas vivazes. lY,fas os poucos mezes decorridgs jã bas-
taram . par~ prqvar o. acerto da remodelaçã9 emprehendida com 
tão beÜa superioridade de ' vi.stâs. ' 

. i . . \ . ~ 1 . 

.. •Au1'as e labqratoriof1 outr'ora desertos povoaram,se de alu-
mnos atte:i;rtos. , 
.· · ' Cessaram· as paredes, que reduiiarrn a um terço 0 ann0 le-
ctivo .1 A• emt1.lação entre os professores r.eavivou-lhes., o gostõ das 
·lições. Programmas que dantes nunca .se ·esgotaram :lioram n.este. 
ariD'.o dados· por i'ntéii:o. Os proprios lentes, a principio· desa;vin-

~ ;); 
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dos, p.a, interpr etação e julga:i~rnto da n ova lei, estão a servil-a 
com dedicação. 

Pela .Primeira vez não leremos este anno, nos cursos .prepa· 
r~tori os, .o triste espectaculo dqs exames feitos a trouxe-moux.e, 
e das approvaçõe.~ obtidas por empenhos ou ·por dinheiro . 

Elxtincta a vergonha do;i e11liprir:1.t'.(.~. regu:ariz'.ldo tucl•J 
pelas proprias Con,greglj.ções no ex.ercicio ·pleno da . autonomi11 
que o CoJlgresso lhes· concedeu, 'º movimento promissor accentua-
se dia , a dia e .a regeneração .do ensino póde considerar-se um 
~açto . 

El ,é neste momento que surge a emenda acima para tentar 
um~· volta. ao antigo systerria 1 

A Commissão cumpre um dev:.er elementar aconselhando a 
.rejeição total e absoluta dessa emenda. 

O Congresso precisa ·ser leal para com o Governo . Si . foi o 
Congresso ·quem determinou essa r eforma, não tem o direito de 
em tão. ·l;lrreve prazo voltar atraz. 

Não estamos diante de um assumpto secundario, em que· a 
dispersão das opiniões podesse ser justificada. 

Ach&mo-nos em face de uma questão pr~mordial,_ cl•o gue o 
actual Governo fez um ponto bas~ço de seu programm-_~ pol~,tico 

e administrativo. , • _ .. 
)!'allando á Nação no , seu manifesto Lna.ugural, .disse o actual 

Chefe ele · ~stado: 

"Como da justiça, urge cuida·r · seriamente da instrµcção, tor-
nando-a instrumento proficuo .do nosso. desenvolv,imentq , morfti e 
material. 

Para isso, é necessario r eorganizar , o eTusino, ~ p.rincipal-
ment e no sentido de: dar autonomia ao ensi·l;).0 secundaria, liber-
t ando-o da condição ·subalterna de mero preparatorio1 de ensino 
superior; organizal-o de maneira a fazel-o eminentemente pratico, 
afim .de formar · homens capazes .para todas as exigencias ,da · cvrna 
social, ao mesmo t empo que .aptos, caso quetram, para seguip os 
cursos especiaes superiores.; crear programmas que. deseJ,1,volvam 
a intelligencia da juventude e não. que a anniquiJ.em por . uma 
so'brecargo de estudos .exageradamente inutil ·.e, por isso, antes 
nociva do qu e proveitosa; estabel!ecer a plena liberdade do: en-
sino 'no sentido de qualquer individuo ou asso,ciação pod~r fundar 
escolas com os. mesmos direitos e regallas das officiaes; e .a~sim 
auton:orno o ensino secundario, exigir o exame de admissão · para 



-64 

0 ingresso aos cursos superiores; dar as escolas· do ensino su-
perior completa liberdade na organização dos programnfas dos 
respectiv0s cursos, nas condições ·de matricula, · no regímen dos 
exames .e discipl>ina escolar e na administração dos patrimonios 
que tiverem; formar professore$ bons e convencidos da sua emi-
n.ente func!fão, pa_ra o que é preciso interrnsal-os no' ensino, ele 

. maneira -que se nã0 sirvam, como até aqúi, do titulo de profess'Ol' 
· paFa rhe:Fo reclaime e· meH1or exploração de profissões · especiaes; 
instit1!li-r; ernfim, em mate'l'ia de ensiná ·a maior liberdade s'ob 
conveniente fiscalização: rnses são, parece, os pontos cap.i'taes 
s0bre que dev•e assentar uma boá e liberal organização do ensino, 
'capaz de produzir resultados proveitosos. " 

Organizado - o •Partido RepubHcano Conservador, que continúa 
com as responsabilidades da ·situáção, inscreveu na VIII de ·suas 
bases a -"organização da liberdad-e do ensino superior". 

E o fez, naturalmente, convencido destas verdades que o il-
lustre ministro Dr. Rivadavia enunciou na introducção de seu 
relatoFi"@: 

"Si em 1905 o P!:ocesso do ensino estava fe·ito e era o que 
1 

n<ts linhas a0ima se deserih(l,, mais negras, mais tristes e mais 
vergonhosas, posso dizer, erám as · côres que elle apre$entav'a ao 
-encerrar-se o anno ele 1910. 

O ensino seeundario ·tinha desappaFec-ido de vez, afogado em 
uma onda immensà de mercantilismo, em um desenfreado diabo-
lico· sfJeepleéhase •para chegar ·ao poste do vencedor - a escola 
superior - em que se empenhavam, acotovelando-se, os -directo.res 
de collegios, os professores, os paes e os alumnos: "bacharel, 
quatito antes; dinheiro, quanto mai:s". A expl'ora-ção mercantil 
·do ensino •se-currd•àir-ilo in'Vadiu tão 'fundremente as conscienetas de 
to'do o mundo que a este 1.M.inisterio veiu, c0mo a cousa mais 

· · --inn·a·cente e natwral, um pedido de .equiparação de collegb, 
t> fnstruido com um contracto de "sociedaide mercantil · constituída 
' par-a- o fim de expl-orar o coillni.e,rcio do en:úno" . 

10 · Telat@'r geFa.l 'do Cong'ress0 de Instrucç;ão S8cundaria, que 
·" •ém S. Paulo se reu;niu em fev-ereir0 deste anno, •nas ·obsenvações 

1 c0m que precedeu o · relatorid -dos .trabailhos do Congresso, es-
creveu: 

"Vê-se no p-recedente· resumo· ·!!l·as ,sessões ._q1rn !JID todqs os 
trabalhos d>0 C:ongress0, desde o 'discurso • inaugural do pl'. Eu-
geni0 Egas até a oráção 0ffici'al do ·Dr. Floriàno ele Bri.t<iJ, hoµve 
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uma nota dominante, a da den,uncia do toi:;pe mercantilismo in-
troduzi'do no ensino pelo regimen da equiparaçã0 . Havia muito 
-que as queixas er am geraes entre os . educadores serios; mas, o 
:primeiro brado de a larme partiu d~ cplleg_ios particulares de 
São Paulo, que luctavam com de:;iva:µtagem contra a concurrencia 
-O.os ,estabel.ecimentos vel).aes". 

A emend'a do Sr. Pedro Lago e outrns, sendo na sua es-sen-
cia innocua., porque o qu~ determina não poderá naturalmente ser 
.executado, sem desrespeito á autonomia que o Congresso conce- . 
deu ás congregações e sem offensa portanto a um voto anterior 
•e recent"issimo do proprio Congr es·so, deve cahir n0 p}enario para 
não embaraçar uma obra tão n ecessaria e meritoria como a do 
Tesurgimento e moralização do ensino . 

A Commissão aconselha a rejeição total da alludida emenda. 

N. 93 - Sub-emenda á do Sr. Lago' ao projecto n. 351, de 
1911, fixando a despeza do Ministerio da Justiça e Neg'ocios 
1nteriores para o exereicio de 1912 (2ª ·discussão): 

Considerando que os actuaes alumnos do priméiro anno das 
·escolas superiores d e ensino effectuaram súas mat'r'iculas até 31· 
de março de 1911, portanto antes da ·Lei ôrgaiiica de ' Ensino, que 
·é de 5 de aJbril ultimo ; 

Considerando que a referida Lei Organica reconhece direitos 
.adqüiridb·s Iieli:J's· cit'a:dos afümnos do primeir6· ahrio, tanto assim 
-qué os dispen,sou dó exame de admissão .agorâ exigido; 

Considerando ' que os r êferid'às' aluri:mtrs, cohHantes nas ga· 
Tantias db Codigb · dó Élrisirio, pagaram as respect~vas taxas .e 
outí'ôS' emoi\mienfos e pr-eencheFam fodas as· formalül'àdés exigi-
das para obtenção de um diploma a que dào todo o vàlo:t'; • 

Consider'àndo que ' a: bei Ot'gãnicâ db Ei:J.si-ho, a:lém de tirar 
dos actuaes alumnos do pr'imeiro· ailno super.for o gr áo de doutor 
e os diplomas, estabelece mais um an:rio de estudb nos cursoB 
de direito e de pharmacia, o que muito os pr.ejudica não só pelo 
tem]io àilg·mentado como ainda pelas taxás' e .outrns emolúiileritos 
a pagar; · 

·Considéra:ntlo qlie; pelo Codigo de Ensino, em que esses 
.alumnos se matricularam, havia duais épocas de exames e pelâ· 
nova· L.ef Org:inica só liàverá umá época; 

Considera:rkl!o ' que a' lei de 5 de abril (Lei Organica de Eno 
sine) t 'aín to veiu arçanÇa:r os a lurímos do primeiro anuo come-

5 
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os das demais ser·ies, quando só os direitos destes (do 2° annl) 
em deante) foram integralmente respeitados: 

Accrcscente-se onde convier: 
Art. Todos os alumnds matriculados, até 5 de abril de 1911,. 

na - primeira serie das escolas superiores de ensino, poderão 
concluir os seus cursos de accôrdo com as leis e regulamentos 
que vi:goravam até · aquella data . 

Sai.a das sessões, de dezembro ele 1911.-Irineu Machado. 
- Pedro Lago. 

Pelos mesmos fundamentos manifestados contra a emenda 
anterior, a sub-emenda dos Srs. Irineu Machado e Pedro Lago 
dey.e ser rejeitada ·e neste sentido opina a Commissão. 

N. 94 - Considerando que o pintor Gaspar Coelho de Ma-· 
galhães, na qualidade de alumno livre, fez, com aproveitamento, 
todo o curso ela Escola Nacional de Bellas Artes; 

Considerando que, pelo Conselho Superior ela mesma IDscola,. 
sob a presidencia -elo Sr. Ministro da Justiça e Negocios Inte--
riores, em sessão de setembro ultimo, foi concedido o premio de 
viagem ao referido pintor; 

E considerando, emfim, que por falta de v.erba orçamentaria, 
não foi possivel tornar effectivo este premio, accrescente-se onde 
convier: 

Fiça aberto ·O credito de 8: 000$, papel, para occorrer ao pa- . 
gamento· do premio de viag·em, concedido pelo Conselho Superior 
da Escola Nacional ele Bellas Artes, em sua sessão de setembro 
ultimo, ao pintor Gaspar Coelho de Magalhães; sendo 7: 200$ para. 
as mensalidades durante os dous annos ele estudo e 800$ para. 
ajuda de custo d·e ida e volta. 

Sala -das sessões, 12 de dezembro de 1911. Baptista da 
Motta. - A.ugwsto de Lima. - Celso Bayma. 

· A Com-missão não acceita a emenda. 

N. 95 - Ficam reunidas em uma só as extinctas cadeiras da. 
Escola Normal de Bellas Artes, de mythologia e de historia das 
artes, sob a denominação de Noções Geraes de Mythologia e de His-
toria das Artes. 

Sala das· sessões, 12 de dez·embro de 1911. - Garção Stockler .. 
A Commissão não .acceita a emenda. A extincção das duas. 

cadeiras foi uma medida acertad:a .da recente reforma da Escola 
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Nacional de Bellas Artes. O ensino dessas dua.s disciplinas distri-· 
15ue-se naturalmente por todo o curso. A idéa · da fusão das duas-. 
cadeiras extinctas é desnecessaria. A Commissão não acceita a 
emenda. 

N. 96 - Onde convier: 
Art. 1.° Ficam reunidos em uma só cadeira as extinctas ca--

·deiras da Escola Nacional de Bellas Artes, de Mythologia e Histo--
ria das Artes, constituindo uma só cadeira sob a denominação de 
Nações Q-eraes de )'l.lythologia e Historia das Artes. 

Art. 2.º Fica o Congresso autorizado a !tbrir os necessarios : 
oreditos para a execução desta lei. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911 . - Corrêa Defreitas .. 
Prejudicada peio parecer dado á emenda anterior. 

N. 97 - Ao artigo unico, n. 23 (Escola Nacional de Bellas-
Artes), .accrescente-se: 

O conservador1restaurador da pi11acoteca terá a diari.a de 
5$000. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911. - Bethencourt da· 
Silva Filho. - F. Portella. - Pedro Lago . - Paulino de Souza. 
- Raul Barroso. - Pennafort Caldas. - H. Gurgel. - E . Mes-
quita. - Bulhões Marcial. 

A Commissão não acceita a . emenda. 

N . 97 A - A' rubrica 30 augmente-se 300: 000$ destinados á . 
conclusão do edificio da Escola Nacional de Bellas Artes. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1911. - Raul Veiga. ~

Baptista da Motta. - Per-eira Nunes . 
A Commissão ap-resentará no fim emenda a esse respeito, de:· 

·vendo -pois ser rejeitada a dos Srs. Raul Veiga, Baptista da Motta 
e Pereira Nun:es. 

N . 97 B - Onde' convier: 
O secretario, o sub-secretarip, o bibliothecario .e o sub-biblio- -

thecario das Faculdades , de ,Miidicina teem direito ás gratificações. 
addicionaes garantidas por lei ao tempo de suas- respectivas no--
meações aos professores e funccionarios das ditas faculdad·es. 

Sala das ·sessões, 13 de Dezembro de 1911.-Peclro Lago. -



.Augusto ele Freitas. - Mangab eira. - Palpva. - Plini@ @osta: -
Pe'dro V'Uínna. --'- José Maria. - Ubaldino de Assis. - Leão Vel-
loso. - Rodrigues Silva. - Gosta Pinto. 

A Commissão não acceita a emernia. 
Pelo Codigo d~ Ensino de 1892, art. 295, os secretarios tinham 

-0.ireito aos accrescimos de vencimentos; pelo Codig.o de 1901 foi-
.lhes tir.ada, essa vantagem. o· secretario da Faculdade do Rio ob-
teve accresoim0" á vista de um accordão que, julgando inconsti-
·tci.ciona-1 0 Codd1go0 dle 1901; ma.ndeu applicar o · anterior em relação 
.ao Dr. João Vieira; os. sub-secretarios, bil:\liotb:ecarios e sub-biblio-
thecarfos RUillca: U.vi:iram tal· iil.ir·eito . 

N. 98 - Onde convier: 
E~ o Governo .autortzad.o a abrir os creditos necessarios para 

:a trasladação paira: o Brazil dos restos mortaes do ex-Imperador 
]) . Pedro II e da ex-Impe.ratriz D. Thereza Christina . 

Sala das sessões, 13 de dezembro ele 1911. 
-Cincinato Braga. - Annibal Freire. 

José Carl0s. 

A Commissão entende que a materia eleve ser .objecto ele pro-
jecto especial; que ·aliás está em andamento. Consequentemente 
nã.o .acceita a eJillencla, sem com isto pretender aff.kmar _ou negar 
.a · j.1rntL§a o.u c('lnvenieiicia ·da homenagem. 

N. 99 - Artigo unico. Fica o Governo autorizado a auxiliar . 
·.com a quantia ele cem contos ele réis a erecção de um monulil;ento 
-destinado a perpetuar a veneranda memoria da benemerita . Impe-
-.ratriz D. Leopoldina, como homenagem a0. vaUoso concurso que 
_prestou á obra da Independencia Nacional. 

Sala .das sessões,, 13 de dezembro de 1911. - Bethencou-rt da 
'Silva Filho. - Barbosa Lima. - Pedro Moacyr. - Monteiro de 
Souza. 

A Commissão entend·e· que esta emenda, como a anterior, não 
tem cabida neste orçamento, devendo antes constituir objecto ele 
·tlm· proje<õto á parte mediante ·o qual o Congresso aecida como em 
.sua saibed.oroia entender melhor, ·r·elativàmente á homenagem que 
se pr.ojecta• ·á virtuosa esposa do beneme'rit9 fundador de nossa 
:nacionaJidaüe. 
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N. 100 - Onde convier: 
O Governo escofüerá, depois de estudos convenientes, um tnio-

uniforme para a construcção ·de penitqnciarias, uma em cada Es-
tado d:a União, onde serão cumpridas as sentenças condemnato-rias 
impostas aos d·elinquentes julgados pelos juízes e tribunaes fe-
deraes. 

Para o dito fim, fica aberto desde já o credito até 1. 000: 000$@00. 

Sala dias sessõ13s, :l2 de dezembro de 1911. - Mello Franco. -
José Bon.ifcicio. - A.zaor P1:ata. 

A- emenda encerra materia d·e grainde importancia, já expla-
ooda peran'te a Carnara, no :anno findo, pelo seu primeiro signatac 
rio, com o costumado brilh-0 e erudição . Não resta duvida que 
cimtinuamos atrazadissimos em assumpto penitenciario. 

As nossas cadêas, sobretudo as dos· Estados, salvo honrosas; 
exoepções, são em geral do typo antigo, quando não apenas velhos. 
pardieiros in:flectos, mixto horrido de manicomio e prisão, onde s~ 
.a,gglomeram presos e loucos, homens, oreanças ·e mulheres apanha-
dos na· entrozagem da Justiça Penal e confundidos em uma vergo-
Etho.sa e aviltante promiscuidade. 

!A. União tem, não resta duvida, .obrigação de olhar para isso, 
pois (i}Ue em todos •os Estados ha réos condemnados pela Justiça 
Federal e que talvez só por tolerap.cia ·o·s governos estadoaes per-
mi:ttem i!J.Ue sejam guardados, vestid.os e· alimentados em suas pri-
sões, quando poderiam, querendo, reservar estas exclusiv.amqnte 
para os d·e!inquentes punidos pela sua mag:istratura. 

·E' evidente, >porém, que a União não necessita de uma peni-
tenciai'l"ia modelo em cada Estado. O numero dos del\nquentes sen-· 
tenciados pelos juízes n:a maior.ia dos Estados é irrisorio. O que· 
ella precisa fazer é -edificar um typo aqui no Districto Federal,. 
com ,capacidad·e para conter os réos que a suiJ. justiça nos grandes. 
Estados pro;ximos ·lhe mandasse para cumprimento de pena. 4 
Casa de Co:n:ecção, bem dirigida, limpa e de boa apparencia, é· 
entretaRto, hoje, uma velharia quasi imprestavel. 

C©nviria removel-a de · onde se acha e pôl-a em hairmonia com 
a sciencia penal moderna, preparando assim ·o grande modelo que· 
©S Estados t&riam de copiar. Mas, mesmo essa ~lespeza com uma 
só e unica penitenciarria nova na Capital da Republica, ·a Com-. 
missão .reputa de alguma sorte adiavel. Quando. as nossas con-· 
diçiiíes :flfüance.i>'ras permittirem, imitaremos o exemplo do progres-
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·.sista Estado de S. Paulo, que custou a resolver o _problema, mas 
q"ue por fim o liquidou com largueza e verdadei-ro espirito scien-
:tifico. 

A emenda eleve ser reJeitada. 

N. 101 - Onde convier: 
Art . 1.° Fic;a o Governo autorizado a abrir concur.rencia pu-

iblica para apresentação ele um proj'ecto para a construcção de um 
()U mais edificios para a Faculdade ele Medicina, com a capacidade 
-:necessaria para serem nelle ou nelles i rnstallados. 

a) a portaria, a sala do di.rector, o salão de holilra, a sala de 
·congregação, a secretaria, a thesouraria, o almoxarifado, a biblio-

.-i:heca e o archivo; 
b) os institutos ele histologia, de medicina legal, de therapeu-

tica e patl:lologia geral e exper.imental com os r especti:vos labora-
'·torios e bioterios; de physica geral e de suas applicações á medi-
"dna, das chi.micas mineral, organ.ica, biologica e analytica, de mí-
-crobiologia, de historia natural com os respectivos laboratorios 
-e museus; 

e) um instituto odontologico com os respectivos ambul.atorio 
de clinica dentaria, laboratorios e officina de prothese dentaria, de 

-uma officina de pharmacia, de um instituto de hygiene e de um 
·de physiotheràpia, annexos ás clinicas; 

à) cada instituto terá, além das dependencias exigidas pelos 
·pr.og.ressos elo ensino technico, os amphitheatros destinados aos 
cursos geraes com p·rojecções e desenho. 

Art. 2. 0 O Governo nomeará, desde já, uma commissão de pro-
fissionaes de reconhecida competencia para escolher, dentve os pro-
jectos apresentados, o mais conveniente. 

§ 1. 0 Esta commissão, sob ·a presidencia do Ministro do Inte-
rio.r, ,acompanhará toda concurrencia, cabendo-lhe a redacção dos 
€ditaes com os detalhes e esclarecimentos necessarios . 

Ao autor do projecto, classificado em , primeiro lugar pela com-
·missão e adoptado, será concedido um premio de 10: 000$00'0. 

§ 2.0 Essa oommissão poderá oontractar um archHecto, espe-
'cialista, conhecido por obra congenere .anterior, para vir ao Rio 
'd.e· Janeiro, e á vista do terreno e do pleno conhecimento do nosso 
-clima, apresentar um projecto para os edificios em questão. 

Art. 3.0' Uma vez, approvado o projecto, o Governo. j)roviden-
·~iará para que se ·inicie logo a construcção, podendo para iss0 se 
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utilizar dos terrenos occupados pelo antigo Arsenal de Guerr.a do 
Largo do Moura. 

Art . 4.0 ·Fica o Governo autorizado: 
a) a mandJar construir, desde já, um instituto anatomico, an--

nexo á Faculdade de Medicina do Rio ·de Janeiro, com amphi-
theatros de aulas, salas de dissecção, salas de autopsias, sa1as para 
estud·OS de histologia pathologica, camara fr igorifica, saLas para 
laboratorios, museus anato-pathoÍogico e medico-legal e todas as 
dependencias necessarias a uma moderna e conventente instal~a

ção das cadeiras ·. de anatomia descriptiva, anatomia pathologica, 
anatomia medico-cirurgica com operaçõ·es e apparelhos, a medicina 
legal; , 

b) a entrar em accôrdo com a provedoria da Santa Casa da 
.Misericordia paria augmentar e melhorar as installações destina-
das actualmente a cada uma das clinicas que funccionam · no ·Hos-
pital Geral, de maneira a que cadJa clinica disponha de maior nu-
mero de leitos, de ambulatorio, lavatori·o e outras deperidencias 
necessarias ao ensino ; 

e) a mandar construir dous novos pavilhões para as clinicas 
que não puderem ser instÇtlladas no Hospital da Misericordia, ca-
iLa pavilhão com capacidade para 150 doentes, dispondo de amphi-
theatro. para · aulas, ambulato·rios, sala para lavatorios, curativos e 
operações. 

Art. 5.0 Para a execução desta despença fica o Governo auto-
Tizado 'ª .~ispender até a quantia de 4 . 000 : 000$, para o que fica 
desde j á a berto o r espectivo credito. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911. - N.cibiico de Goii-
vêa. 

A Commissão acceita a emenda, com a seguinte sub-emenda: 
- depois de 4. 000: 000$ diga-se - podendo o Governo despender até 

1. 000: 000$, no exer cício de 1912, para inicio das obras. 

N. 102 - Accrescente-se onde convier : 
Laboratorio ele Physiologia e Hygiene da Voz: cinco contos 

. ele ·réis. 
Sala das sessões, 12 ele dezembro de 1911. Domingos Mas-

.carenhap. 
A Commissão acceita 'ª emenda que attende a uma necessidade 

do Instituto Nacional ele Musica. 



.N. 103 --..,,. No artig0 urrico, n. 25, seja aHerada ,Para 4: 000
1
$ ~ 

verba destinada para objectos de ex:pediente ·e de ensino, etc., do 
Instituto Benj1amin Constan,t. Salva a redacçã0. 

Sala das sessões, 12 de ,dezemb,ro .de 1911. - Eloy 8h1wes. 
Bueno de Andrada. 

A Commissão accenta a emend:a . 

N. 104 - A' v.erbçi, 21: +vrantida .a impol\tancia de 25: 000$,. 
const~te de Jei,s anterior.Els, como remuneJi'lação á Sainta Casa de-
l.)'.Ii_seric9,rdia .d!I, Qapital ,do Estado da B_ahia, por faanquear as cli--
nic~as ;í. ;Faculdade de Med-icina da J;labiia. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911. - Pedro Lago . . -
Aµgmito .de Fr,e;itas. - J. Ma,ngçi,peir,a. - ,palma. - Pinto Costa. 
- Pedro V_iann·f!. . - J,esé Maria. - Ubaldino de Assis. - Leão 
V·elfoso. - Rodrigo J,;ima. - C9sta Pililto. 

A Commissão accenta a emenda. 

N. 105 - Onde convi-er: 
Art. E' o Poder Executivo, na vigencia do àctual exercici<> 

fünanceiJ::o, autorizado .a estender aos s·ocios da Caixa BElneficeIJ.te 
d.os Empr.e,gades dia Policia 8ivil, eom séde nesta Capital, as fa-. 
cu•ldaé!l:es• .de CJ!l:le trata o dec-reto n. 2 .124, de 25 de outubro de-
1909, para esse fim expedindo o necessario regulamento. 

S,aJia das sess©es, 12 de dezembro de 1911. - · Irineu Machado . 
P.e1;m:;i,fort Caldas. 
A Commissão acha a emenda acceitavel. 

N. 106 - Onde convier: 
Fica elev.ada a 5$ a diaria do enfermeiro da , Casa de Cor-

recção. 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911. - Nicanor do Nas-

"i.mento. 
A CommJ.ssão não acceita a emenda . 

. N. 107 - A' v·erba 15° - Policia do Districto Federal - au-
gmen4iada d@ 100: 000$ destinad0s a au.xmo para os festejos car-
navalescos e distribuidos, a juizo do Governo, pelas principaes e-
maiis an•tigas sociedades com séde no Distrieto Federal. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1911. - Iri·neu Machado . 
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- Pennafort ·caldas. - Bulhões Marcial. - Raul Barniso. - 'Be-
thecourt da Silva Filho. 

A Commissão não acceita ·a emeTuda. 

N. 108 ,--- A' ,ru bFica n. 15 - PoUcia do Districto Federal: 
)Fie.a .o Gover-no .autoriimçlo a org,ani11ar o se11viço -de V'ei.:ificação 

de obitos no Districto Federal, mantendo os actuaes funcpionarios, 
regulamentando o serviço e ,ail')rindo .Qs precisofl c11editos. 

ii'!llt1l}. dias sess@es, jl~ de d.ezembro d13 1911. - Nioanor ào Nas-
mrriento. 

A Commissão P·i:·o.põe .es·te substitutivo: 
Fica o Governo autorizado a entrar em accôrdo com a Muni-

cipalidap.e e a reguLamentar de modo definitivo o serviço de ve-
r:ifiQaç~p de obitos TuO Districto Federal. 

N. 1:09 - Onde convier: 
Aos medicos leg-istas dia Policia .será -ab0nada -a diaria de 10$, 

deduzida a quantia necessaria da verba "Mater:ial". 
Sala d·às sessões, 12 de dezembro de 1911. - H. G;urgel. -

Linclolpho Oainara. 
A Commissão ·não póde iacceitar a emenda, coher.ente com o pa-

recer dado a todas ias outras sobre diarias, embor·a l'econh.eça os 
riscos, fadigas e despezas dos medicos legistas quando fazem ser· 
viço fóra de sua repartição. 

N. 110 - Accrescente-se ao n. 16 - Ca.sa de Cor.recção: 
"O medico· perceberá a mesma diaria do ajudante do director 

da, Casa de {forrecção. " 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911. · -'--Pereirà Braga . 

·A Commissão não acceita a emenda. 

N. ,111 - Na verba 27•, accrescente-se: 
Inctuida a quantia .de 36: 000$ para ser dist-ri-buida em gr.ati:fi· 

c;:ações a0s .o-per.ario.s da Bibliotheca Naci0nal, confo1tme o Governo 
julgar e-on'Venie:nte. 

Sala das sessões, 1>2 de -dezembro de 19'11. - Nicanor ào Nas· 
cirnento. 

A Com missão não acceita a emenda. ··-·. 
N". il.12 - Na verba n. 30 - Oerpo de Bombeirns - Augmen·; · 

te-se a importancia de 43: 041$600, correspondente a 84 etapas 



.74 

·diarias, para equiparação do numero de etapas dos .officiaes infe-
·riores do Exercito, conforme consigna a nota que acompanha a 
tabella e da lei n. 2. 290, de 13 de dezembro de 1910, fazendo-se a 
respectiva correcção na tabella explicativa de uma para duas eta-
l}as di'arias e tendo em oonsideraÇão que o anno · é bisexto, 

·Sala das sessões, 12 de dezembro cle 1911. - Nicanor do Nas-
·cimento. 

A Commissão não acceita a emenda. 
A recente reforma do Corpo de Bombeiros attendeu qUJanto 

bastava aos inferio:res dessa corporação, dando-lhes uma etapa e 
a gratificação correspondente a outra ebapa. 

N. 113 - Art . Fica consignada a v.erba de 13: 800$, para 
pagamento dos vencimentos a que teem direito o depositaria pu-
blico e seu escrivão, funccionarios do Ministedo da. Justiça, o pri-
meiro na imp0rtancia de 9: 000$ e o segundo na de 4: 800$·, annuaes, 
fixados pelo decreto n. 2. 818, de 23 de fevereiro de ' 1898. 

Sala das sessões, 12 de d.ezembro de 1911. - Torquato l)áo-
reira .. 

A Commissão não se oppõe á acceitação da emenda em vis:ta 
9a seguinte exposição que lhe foi apresentada. 

Deposito Publico do Districto Federal 

A creação dos Depositas PubHcos data da lei de 21 de maio 
de 1751, que coin oubras subsequentes determinou a unidade ab-
soluta do Deposito Publico ·em cada município. Essa unidade foi 
mantida por todos os governos até 1902, quando surgiu a lei n. 
939, de 29 de dezembr0 .de 1902, dando nova o-rganização ao Dis-

-t;ricto Federal, conferindo á Municipalidade o dir.eito de crear va-
11ios depositas, lei esta que mutilou por c0mpleto a mel·hor renda 
da instituição, deixando-lhe apenas os trabalhosos deposit.os ju-
diciaes cuja renda não cobre as• despezas de custa. 

O decreto n. 2.818, de 23 de fevereiro de 1898, que havia re-
organizado o DeposHo Publico, na vigencia de sua unidade, decre-
tou em seu art. 21 os ordenados do seu pessoal, tirados da renda; 
e assim se ma:nteve a instituição até que appareceu a publicação 
da citada lei n. 939 . 
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De então para cá as privações teem sido o apanagio do de-
I>ositario e seu escrivão, pois que ei:n todos os annos perdem 3, 4 
e 5 mezes de ordenado ( excepção feita d<0 anno de 1907), ao to.do 
8 annos ou 19 mezes perdidos, como se vê do quadro junto. 

E', pois, de inteim justiça que os vencimentos do depositario 
_publico e seu escriyão lhes sejam garantidos por verba orçamen-
taria, porque não é justo que taE?S funccionarios ,soffram a priva-
ção da renda administrativa que o decreto n. 939 ürou ao· Depo-
-sito publico para dar aos depositos da Prefeitura. 

Ante a bôa vontade com que o Governo tem reformado e au-
gmentado os vencimentos do funcciorualismo nenhum por certo é 
mais digno nem merecedor de igual justiça do que -os do Deposito 
Publico (depositari.o e escrivão) que foram esbulhados dos seus 
ordenados por effeito daquella lei que tambem destruiu a recom-
mendada unidade do Deposito Publico . 





Quadro demonstrativo 

Annoa 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 Total 

1 

l 

1. N. de mezes . •.. 4 5 1 3 - 3 
1 

2 1 14:250$00 
.. 

o 
----- -
Depositaria .. , .. 3:000$000 3:750$000 750$000 2:250$000 - 21250$000 1:500$000 750$000 7:600$00( 

Escrivão .. . . .. . . 1 : 600$0~•0 2:000$000 400$0001 1:200$000 - 1:200$000 800$000 400$000 -





Esta repartiÇ.ão é a unica que esi:ã aberta dia e noite para at-
tender ao .serviço publico (art . 2° § 4° lettra E do i:e~ulamento) . 

Eis a redacção do referido art. 21 dõ citado d,ecteto n . 2.818, 
de 23 de fevereiro de '1898: 

"Art. 21. Os 1rendimentos do Deposito Geral serão applicados 
ao pagamento dos vencimentos do respectivo pessoal até o maxi-
mo annual de 9: 000$ para o depositario, de 4: 800$ para o escri-
vão e de 1: 440$ para cada um dos serventes, bem como ao paga-
mento das ·desp'ezas com o material" . 

O saldo será recolhido ao Thesouro, como renda eventual da 
União. 

N. 114 - Accrescente-se onde convier: · 
Fica o Governo autorizado ·a converter em .apolic.es, fazendo 

para isso as necessarias operações · de credito, as seguintes quotas 
do patrimonio do Collegio Pedro II: 

Import·ancia da desapropriação dos predios ns. 80 e 
82 (·antigos) dia rua Senado, que passaram para 
o üorpo de Bombeiros. . . ..... . .. . ..... . ... . . -

Importancia de alugueis entregues pela V. O. Ter-
ceira de S . Francisco da Penitencia, referente)> 
ás quartas partes do producto de arrendamento 
de predios em commum com a mesma ordem 

35:600$000 

terceira desde 1870 até 1898 . . . . . . . . . . . . . . . . 187: 375$143 
Importancia relativa ao ar-rendamento arrecadado 

pela Recebedoria do Rto de Janeiro, de ·predios 
pertencentes 'ao patrimonio, no período de 1862 
a 1879. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23: 866$063 

Importancia de juros de 6 o/o pagos pela Caixa de 
Amortização ao Thesouro Nacional, de 163 ap.oli-
ces de 1: 000$ e duas · de 400$, desde o segundo 
semestre de 1860 até o segundo semestre de 1885 
( 51 semestres a 4: 902$) ....................... ' 260: 002$000 

Idem 1·elativa a juros de 5 o/o pagos pela Caixa de 
Amortização .ao Thesouro Nacional, das mesmas 
163 ap·olices dé 1:000$ e duas de 400$, desde o 
primeiro semestre de . 1886 até o primeiro semes-
tre de 1905 (31 semestres) a 4:095$.. . .. . .. . . 159:705$ÓOO 
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Idem r·elativa a juros de 5 o/o que foram pagos ·peia 
CaiXa de Amortização ao 'Í'liesouro Nacional, de 
266 apoiices' de 1: ooó$, desde o primeiro - semes-
tre de 1898 até o primeiro semestre de 1906 (16 
semestres) a 6: 500$ .. . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . 104: 000$000 

760.: 548$211 

Sala das sessões, 13· de dezembro de 1911. - Coelho N etto. 
A Commissão acceita a ·emenda. 

N. 115 - Onde convier: 
Art. E' concedido 'ªº Dr. Ju]i.o Cesar Ferreira Brandão um 

auxilio de 50: 000$ para a coristrucçã.o, no Districto Federal, do 
edifü~ib ' d~stinad'cr á fundação d~ Instituto Medico dos Agentes 
Physicos e Mecanicos Usuaes, sol:t a denominação de "Thermas 
Ca,rioca" . 

1.0 O proprietario consentirá que ahi funccione uma ou duas 
vez·es, por semana, um curso pratico dos tr.atamentos physiothera-
p.icos, sendo as aulas daUas pelo profes·sor da r espectiva cadeira, 
co:iifór±iié . determinação do director dà Escola de Medicina do Rio 
de Janeiro, o qual design.árá as túrmas de 0alumnos que deverão 
frequentar as m esriiâ.s àulas: d'e accôrdo oo:riJ. as proporç_õe; db es-
tabelecimento . 

Sala das sessões, 12 d~ dezembro de 1!111. - A.lvaro Botelho . 
- Cel's'o Bayma. - Aiirelib " A.mdrim. - Pereira Nunes. - riitpi-
shee de A. branchb . - Elby d~ Souzà. - Corrêa Defreitas. - - Au-
gusto ele Lima. - Joviniano de Carvalho. - Antonio Nogueira. 

A Commissãb não acceifa'. a emenda. 

N. 116 - Onde convier: 
Art. E' o Governo autorizada a pagar de urna só vez á 

viuva do Dr. Domingos de Andrad·e Figueira a quantia de 30: 000$, 
como compeirnação pelos serviços que foram prestados por aquelle 

·jurisconsulto no estudo do projecto do Cpdigo Civil Brazileiro; e 
para esse f.im abri.1·á os necessarios creditos. 

Safa das sessões; 13 de .dezembro de 1911. _,_,_ Irineu Macha-
do. - P enna,fort_ Caldas. 

A Commissão não acceita a emenda. 
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N . 1:1:7 - EJ' o Governo auto:rizado à mandar pagar a9 Dr. An-
tonio Coelho Rodrigues a importancia de cem contos de réis, dev,ida 
pelo seu projecto ' de Codigo Civil da Republica, feito em vi.rtude 
de contracto celebrado com o Governo Provisorio. 

' Sala das sessões, 12 de dezembro de . 1911. -;- Felix :facheco., -
Celso Bciyina. - Juaquim Cruz. · 

A Commissão não acceita a em-enda,' sob o fundamento de ,que 
ao Governo compete requisitar o credito para effectuar, o paga-
mento, uma vez verificado o direito do Dr. Antonio Coelho Rodri-
gues .. 

N. 118 - Onde convier: 
. 1 Fica o Governo autorizado a mandair pagar ao Dr. Augusto, 

Brandão a quantia de 797$, differença de vencimentos que debwu 
de r eceber quando substituiu na cadeira de clinica obstetrica e gy-
necologica o lente respectivo, nos annos de 1908, 1909 e 1910. 

Sala das sessões, 12· ·de 'dezembro de 1911. · - Teixeira Bran-
' dão. 

A Commissão não acceita a emenda. 

N. 119 - Considerando que a instituição da Santa Casa de 
Mis·eri.cordia d.o Rio de Janeiro ~niciou, por um accôrdo com o 
Governo, sendo então !Ministro do Interior o Dr Tavares de Lyra, 
a construcção de um sanatorio-hóspital para tratamento de tuber-
cµloS;os infü·gentes, em Cascadura, com caipacidade bastante paira 
200 leitos e obedecendo ao criterio dos estabelecimentos modernos, 
construido em pavilhões separados; 

Considerando que, em virtude deste accôrdo, as despezas para 
a edificação deste sanatorio b,ospit.al seriam feitas em partes iguaes 
pelo Governo e pe'.a instituição da Santa Casa de Misericordia; 

Considerando que a instituição d·a Santa Casa já concoTreu com 
a i;onima de 8.80: 000$ e que o or çamento geral do edifício, incluidas 
as despezas com as dep endencias .do hospital e material necessario 
ao seu funccionamerito, como sejam: kivandaria, desinfectorio, sa-. 
la de :operações, rouparia, electrotherapia, balneotherapia, etc. " 
monta a quatro mil contos de réis; 

Considera:ndo, ainda, que dos 880: 000$ dispendidos, o Gover-
no entrou . apenas com 350: 000$, ficando por conseguinte em de-
bito .. de l?O,: 000$, debito este que lhe cabe pelos, motivos expostos 
no nossó primeiro conside:rando e que, sommando á meta:d·e do que 

6 



falta para completar a :grande obra de beneficencia publica, perfaz 
a quantia de 350: 000$000; 

Conside:nando, finalmente, que é necessaria e urgente a conclu-
são deste hospital, que, a lém de vir preencher uma lacuna sensi-
vel em nosso m eio scientifico, virá des·embairaçar as enfermarias 
da ·Santa Casa de Misericordia: dos tuberculosos, que vivem em pro-
miscuidade com os .outros doentes, constituindo inevitavel Mqo . de 
propagação do terriv·el mor bus, enviamos á Mesa a seguinte emen-
da ao prujecto n. . . . : 

Fica o Governo autorizado a concorrer com a quantia de 
350: 000$ pa ra tenninação das obras e instaUaçóes do Hospital de 
'l'uberculosos que está sendo construido, pela instituição -da Santa 
Casa de Misericordia do Ri.o de J aneiro, •em Cascaduva, para o que 
ficam desde já aberto~ os 'necessarios creditos. 

Sala d•as sessões, 12 de dezembro de 1911 . - Nabuco ele Gou-
vêa. - Rodri gues Lirn». - Tor quato Moreira. - Abdon Baptista. 
- Palmeira Ripper. - Felisbello Freire. ~ T eixeira Branddo. -
Landulp.ho ele Mag.alhães. - Pereira Nunes. - Domingos Mas.ca-
renhas. 

A Commissão acceita a emenda. 

N . 120 - Fica o Presidente da Republica a utorizado a des-
pender a quantia necessaria com os funer.aes do Dr . David M.o-
rethson Campista. 

Sala das sessões, de dezembro de 1911. - Augusto ele Lima. 
A Commissão acceita a emenda. 

N. 121 - Ond·e convier: 
Continua em vigor a disposição do a rt. 8° da lei n . 1.841, de 

31 de dezembro de 1907. 
Sala das sessões, 12 de dez.embro de 1911. - Palmeira Ripper. 

i. Bueno de Andrada. 
A emenda refere-se a !>ubsidios atrazados . A disposição tem 

sido sempre revigo.rada desde aquella data. Não ha razão para man-
tel~a indefinidamente . 

A Commissão aconselha a Camara a rejeitai-a. 

N. 122 - Art. Continúa em vigor, até 31 de dezembro de 
1912, o pr.azo de que trata o art. 1 º, n . 6, do dec:r:·eto n. 1.157, 

• 
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de 5 de dezembro de 1904, extensivo ás' funcções do Juizo dos Fei-
tos da Saude Publica, restabelecida para esse fim .a v·erba cons-
tante do orçamento vigente. • 

Sala <i1as sessões, 12 de dezembro de 1911. - Honorio ·GurgeZ. 
- Bu.lhões Marcial. "' 

A Commissão acceita a emenda. ., 
/ 

N. 123 - Accr.escente-se á verba 20• - mais 1: 200$ para gra-
tificação ao "inspectbr da Prophyl,axia do Porto do Rio; mais 1: 800$ 
para gra,tifioação aos ins'pectores e mais 1: 800$ pa~a gratificação 
aos medicos .auxiliares do's inspectore~ do porto do Rio; mais, 
2: 800$ para gratificação aos ins·pectores de saude dos · portos de 
primeira classe e mais 1: 200$ para gr,atificação aos respectivos 
ajudantes; mais 1: 600$ para gratificação aos inspectores dos por-
tos de segunda ciasse e mais 1': 100$ pa~a gratificação aos 'respe-, ' 
ctiv0s ajudantes; mais 1: 200$ para os inspectores dos portos de 
terceira classe e mais 1: 000$ paira os respectivos ajudantes; mais 
1: 200$ p,ara os iuspectores dbs ' .pcfrtos de 1 quarta ' cloasse, alé~ dos 
vencimentos constantes da tabella a qU:e se refere n decreto n. 
9 .157, de 29 de nov·embro de 1911. 

·Sala das sessões, d·e dezembro de 19Ü. - Pedro Lago. -
' 1 

lrineu Machado. - Augusto de 1 Freitas. - Pàlma. - H. G/lrgel. 
- Mangabeira. - Plinio Costa'. - Monteiro de Souz·a. - Peruro 
Vianna. - José Maria . - Costa Pinto. - Ubaldino de Assis. 
Dunshee d·e Abranches. - Tavares Cavalcanti. - Seraphico da 
Nobreg,a. - N. Camboim. - Lindolpho Cama!'a. - Eloy de 
Souza. - Aurelio Amorim. - Antonio Nogueira. - Frederico 
Borges. - Gonçal•o Souto. - Euclides Barroso. - Felix Pacheco. 
- Alvaro Mendes. - Raymundo de M:i1dnda. - Carlos Caval-
canti. :__ Lam8nhia L'ins. · - Candido Motta. - C~rlos Garcia. -
Palmeira Ripper. - Abdon BapÜsta. ~ergio Barreto. - Leão , 
V'elloso. - Rodrigues Lima. 

N. 124 - Accrescente-se á verba 20• .- mais 600$ para grati-
ficação a ca~a um cios secretp.rios dias inspectorias de saude dos 
po;rtos de 1" .classe, além .dos vencimentos constantes da tabella a 
que se ;r.efere o decreto n. 9 .157, de 29 de novembro de 1911. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Pedro Lago. 
J. Mangabeira. - Augusto de Freitas. - Rodrigues Lima. 
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Costa Junior. - João Vieira. - Candido Motta. - Palmeira Rip-
per. - José Maria. - José Lobo . - Adolpho Gordo. - Paulo 
de Moraes.' - Palma. - Annibel Freire. - Affonso Costa. -
Antonio Nogueira. - E. Mesquita. - Monteiro de Souza. - Tei-
xeira de Sá. - Simões Bairbosa. - Alberto Sarmento. - Pedro 
Pernambuco. - Faria Neves. - Ferreira Braga. - Costa Pinto. 

N . 125 - Onde conviei;: 
Sejam ·equiparadas as diarias dos machinistas e dos mestres 

d.e todas as embarcações da Directoria de Sande Publica ás dos 
rb.achinistas e mestres do vapor Pasteur, da mesma ·dtrectoria ge 
ral. 

Sala das g.essões, 13 de dezembro de 1911. - Aarão Reis. 

N. 126 - Ao n. 20 accrescente-se 1:800$ pata aluguel do ,pre-
dio para a Inspectoria de SaU:de dos. Portos de Aracaju', ·em .Ser-
g~e. / 

Sala das sessões, 13 de dez·emb.ro de 1911. - Joviniano de Car-
valho. - Felisbel1o Fretre. 

N. 127 - Onde convier: 
Fica concedida a gratificação mens·al de 25 % aos secretarios 

e guardas das inspectorias de saude dos portos da Republica . 
.Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911. - Dunshee de 

Abranchees. 

JUSTIFICAÇÃO 

Não se precisa . enumerar argumentos: basta exemplificar. 
Um guarda de sande, por exemplo, em Maceió, percebe 75$ men-
saes, suj·eítos a desconto, e trabalha de sol a sol, sem domingos 
nem feria do·s. Não ganha, portanto, para comer. 

N. 128 - Ao artigo unico, n. 20: 
Augmentadà de 300$ a verba destinada ao pagamento dos ven-

cimentos do secretario da Inspectoria de Saude dos Portos de 
Alagoas, marcados pela J.ei n . 198, de 18 de Julho de 1894, que 
creou aquelle cal'g@. 

Sala das sessões, 12 de . dezembro de 1911. Dunshee de 
Abrantes.--Euzebio de AncZrade. 
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JUSTIFICAÇÃO 

O cargo de secretario da Inspectoria de Saude de Alagoas 
foi creado pela lei n. 198, de 18 de julho de 1894, com os venci-
mentos de 1: 800$ annuaes. E, nesta conformidade, os percebeu 

' o respectivo serventuario até 31 de dezembro de 1898 . 
No projecto de orçamento, porém, para 1899, projecto que foi 

convertido na lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898, ou por erro 
typogr.aphico, ou por engano na confecção da tabella, distribuiu-
se apenas para pagamento áquelle funccionario a quantia de 
1: 500$, quando disposição alguma de qualquer outra lei havia 
revogado a de n. 198, de 18 de julho de 1894, acima citada . 

A emenda, portanto, visa corrigir um .equivoco das tabellas 
· orçamentarias, equivoco que, ha 12 anno•s, vem prejudicando em 
300$ annuaes um pequeno .funccionario do Estado. 

N. 129 - k Inspectoria de Saude Public.a de Florianopolis 
será da mesma classe da de Corumbá, Paranaguá e Victoria. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911 .. -Abdoin Baptista. 
--Henrique Valga. - Celso Bayma. 

N. 130 - Augmente-se de 20: 000$ a verba "Material Geral" 
da Directoria (}eral de Sande Publica, para a acquisição de um 
hospital fluctuante para o porto de Corumbá. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1911.-Luiz Adolpho. 
A Commissão não acceita nenhuma destas emendas numera-

das de 123 a 130, pois que o Governo acaba de reorganizar o 
serviço de saude dos portos, consultando tod.as as necessidad·es. 

N. 131 - Onde convier: 
Na rubrica Directoria Geral de Saude Publica seja mantida a 

verba necessaria ao pagamento dos serviços prestados pelos au-
xiliares academioos, hoje em numero limitado, com direitos ad-
quiridos em concurso, e que por isso deyem ser conservados nos 
respectivos cargos. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911.--João Peniào.-
Pereira Nune.s.-Nabuco .cie Gouvêa.- Astolpho Du.tra.-Leite de 
Castro. 

A Commissão propoz na primeira discussão a eliminação 
total da verba a que se refere a emenda; n:a ·· impoi-tanCia · de 
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168: 000$, destinados ao pagamento dos 70 academicos ·empregados 
no serviço de prophylaxia . !Elsse numero, com a formatura de 
quarenta desses moços· no fim deste anno, ficará r eduzido a 30. 
P~rece razoavel ma:nter esses 30 no exerC'ieió de :Í912 e extinguir 
a consignação IllO exercicio seguinte, quando por sua vez .elles já 
Üyerem acabado. o seu curso . Ne•sse sentido opina a commissão. 

N. 132 _..: A' verba 20": .Augm-ente-se 40: ü00$ para acquisição 
de uma lancha a vapor, de boaJ construcção e convez, par.a o ser- · 
viço da ILJ.sp,ectoria de Saude do Porto da Bahia. 

Sala, das sessões, 12 de dezembro de 1911.-Peelro Lago.-
11i1g'f!,s,to de Freitas.-J . .1.Wcinga.beira.-Pa·Z11ia. -Plinio Gosta. -
Jos6 Maria. --:-> Ubaleti-n© ele Assvs. - Leão Velloso. - Rodrigues 
Limei. - Gosta Pdnto. 

A Commissão ' acceita a e,!llenda. ~ Inspectoria de Saude do 
Port'o da 'Bahia, segunde\ informação offic~al colhida pelo relator, 
dispõe de dua:s lanchas,' mas uma ·está inutilizada e a outra, que 
está fazendo todo o serviço, é exactamente a que .se destina aos 
tra:bal'b.os de desinfecção. :@' de toda à utilid,ade que esta lancha 
em bom estado fique r eservada para o serviço E)Special .a que se 
desuna. A sua d·e'licada apparelhagem pôde vir a soffrer pelo uso 
diario da embarcação no serviço commum da visita. 

A necessidade de outra Lancha é real. 

N . 133 - Onde convier: 
Art. Fica o G.overno autorizad.o a despender a quanUa de 

60: 000$ com melhoramentos necessarios . .ao funccionamento do 
Lazareto de Tatuoca, no Pará, inclu;sive a acquisição 1 de · uma 
lancha a vapor para o serviço do mesmo. 

Sala das sessões, 13 de dezembvo · de 1911.- Hosannah ele 
,Oliveira.-Aa,rão Reis . 
. • .A <Jomroissão , apresenta o seguinte substitutivo: 

Fica o Go;verno .a~1toriz·ado a reorganizar .os serviços dos La · 
·zaretos Tatuoca, 'l'amandaré e Hha Grande, abrindo os nece5sa 
rios creditas. 

N. 134 ·---' Na rubrica 21, .em vez de .serventes, diga-se desin-
fectadores co.m o ordenado de 150$ mensaes, mantidos os actuaes. 

SaLa das sessões, 12 de dezembro de 1911 .-Nicanor do Nascir 
rriento.-P,ereira Braga. 
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N . 135 - A' rubrica 20 - Directoria Ger.al de Saude 
Pablica: 

Restabeleça-se .a consignação de 168 : 000$ de vencimentos de 
70 auxiliares academicos; de 259: 000$ de salarios de 120 capa-
tazes; de 30: 000$ a 10 carpinteiros; de 36: 000$ a 15 guardas de 
1" classe e d'e 27: 000$ a 15 guardas de 2" classe . 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1911.-Afranio ele Mello 
Franco. 

N . 1°36 - Augmente-se 60 % na gratificação dos funcciona-
rios de nomeação na Directoria Geral de Saude P ublica e repar-
tições annexas no Districto F ederal. 

Sala das sessões, 13 de dezembro de 1911 . -Afranio ele M ello 
Franco: 

N. 137 - Na rubrica - Inspectoria do Serviço de Isolamento 
e Desfofecção - seja mantida a verba de 96: 000$ "Conservação e 
acquisição do material ", como nos anteriores orçamentos . 

Sala das sessões, 13 de. dezembro de 1911.-Afranio ele Mello 
Franco. 

N . 138 - Inspectoria de Isolamento: 
Corrija-se · a tabella do pessoal sem nomeação na fórma 

seguinte: 
Eni vez de quatro diga-se: 

1 encarregado geral . .. ...... . ..... . . ... . . . . ... . . ... . 
5 carpinteiros ... . .. .... .. . ..... ... .. .. . . . . ... . .... . 
2 aprendizes carpinteiros a 1: 440$ cada um . ... .. . . . . 
1 pedreiro 

3:000$000 
3:000$000 
2:880$000 
2:40Õ$000 

Corrija-se a tabella do pessoal sem nomeação, na ·parte re-
lativa aos correeiros, machinistas, etc., do seguinte modo: 

Diga:se : 
1 mestre correeiro .. . ..... . . .... .. .. . .. . . .... . . . . ... . 
2 officiaes correeiros a 1: 800$ cada um ... . . . ... . . . . . 

- 2 aprendizes correeiros a 1: 200$ .......... .. , ... . . .. . 
2 machinistas a 3: 000$ cada um . .... .. . .... . . . . . ... . 
2 motoristas a 3: 000$ cada um . . . .. .. ... . .. . . .... : .. 
5 foguistas a 1: 800$ . . ... .. . ... ..... . .... .. ..... . .. . 

2:400$000 
3:600$000 
2: 400$000· 
6:000$000 
6: 0Cí0$000 
9:000$000 

S13:la ·das sessões, 13 de De:;1~n:ibro de 1911.-Irineii Machado. 
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N. 139 - A' rubrjca 20ª - Directoria Gera,! de Saude Pu-
blica - Inspectoria do Serviço de Isolamento e Desinfecção.: 

Augmente,se de 1$ a diaria dos serventes de l" e 2• classe. 
Sala das sessões, 13 de dezembro de 1911.-Irineu Machado. 

N. 140-Augmente-se na rubrica 20ª-Directoria Geral de Saude 
Publica - a quantia necessari-a afim d'e serem elev.adas de 1$ 
as diarias do pessoal sem nomeação do Serviço de Prophylaxia 
da Febre Amarella e da Inspectoria de Isolamento e Desinfecção. 

Sala das sessõe$, 13 de , dezembro de 1911.-Irineu Machado. 

N. 141 - A' rubrica 30ª -· Directoria Geral de Sande 
Publica: 

Augmente-se de 800$ annualmente a gratificação do porteiro 
e dos contínuos da Inspectoria do Serviço de Isolamento e Des-
·infecção. 

Sala das sessões, 13 de dezembr0 de 1911.-Irineu Machado. 
A Commissão não póde dar o seu assentimento âs emendas 

de ns. 134 a 14_1. Todas ·ellas acarretàriam augmento de des-
peza, quando não contrariassem as novas tabellas que vão pro-
postas no fim do parecer. 

N. 142 - A' rubrica 19 - Assistencia a alienados - au-
gmente-se a quantia de 600: 000$ para a installação das novas 
colonias agricolias ele alienados. 

Sala das sessões, dezembro de 1911.-José Bonifacio. 
A Commi:ssão acceita a emenda, reduzindo a importancia para 

400:000$000. 

N. 143 - O Governo Provisorio alugou â Sociedade Anonyma 
Cassino Flumfornnse, em 1890, o predio ·de sua propri,edade ã 
rua do Passeio, para nelle funccionar a Camara do.s · Deputados 

1 do Congresso Constituinte, pela quantia dfil 35: 000$000. 
· · ·A Qamara dos Deputados, nesse predi0, celebrou suas sessões 

de ·4 de novembr9 a 31 de dic11ernbro de 1890, mas o debito não foi 
·;pago sob ·o pretexto de estar prescripto quando pela primeira vez 
foi cobrado. 

Não foi nem. poqia se:i: contestado, porque: 
_I) o predio era particular e o Governo nã-o podia occupal-o 

. ' · 
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sem indemnizar o proprietario, que do gozo do mesmo ficou ·pri-
vado durante mezes; 

II) a Camara dÓs Deputados do Congresso Constituinte nelle 
celebrou suas sessões. \ 

E', portanto, um caso em que a relevação -da prescripção in-
vocada é um acto de simples justiça e como, nos termos das de-
liberações do Glub dos Diarios, de 10 de novembro de 1908, da 
Sociedade Cassino Fluminense, de 10 de Dezembro do mesmo anno, 
e da escriptura publica lavrada em 12 de fevereiro de 1909, entre 
a directoria da primeira sociedade e os liquidantes da segunda, 
se tornou aquella successora desta, recebendo o seu activo e as-
sumindo a responsabilidade do seu passivo, propomos a seguinte 
emenda: 

"Fica .autorizado o Governo a pagar ao Club <ios Diarios, suc-
cessor da Sociedade Anonyma Cassino Fluminense, a quantia de 
35: 000$ de que é ella credora por aluguel do seu predio á rua do 
Passeio, em 1890 e 1891; relevada a prescripção em que incorreu. 
o mesmo debito. " 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911.-José Carlos de 
Carvalho.- Palma.- A.urelio A.morim.-José Maria.- A.ugusto de 
Freitas.-Plinio Costa. 

Publica fórma - (Impresso o seguinte carimbo): Heitor B . 
. Cordeiro, advogado, rua da Quitanda setenta e quatro A, de dous 

a quatro P . M. Rio .de Janeiro, dezenove de 'julho de mil oito-
centos e· noventa e ·nove . )llustrissimo Senhor Capitão de lVIar e 
Guerra José Carlos de Carvalho. Tratando a actual directori.a 
do Cassino Fluminense de promover ·perante o Governo Federal 
a cobrança do aluguel devido pelO funccionamento da Constituinte 
no edificio social, rogo a V. S., na qualidade de director que 'foi 
desta sociedade, a fineza de responder abaixo o seguinte: Pri-
meiro- qual foi o aluguel convencionado na occasião com o Go-
verno Provisorio. Segundo - si V. S. teve ensejo de uma ou 
mais vezes ·reclamar do Governo o pagamento do referido alu-
guel. Agradecendo antecipadamente o favor de eua 1<esposta, 
pedindo autorização parn, fazer da mesma o uso que nos con-
vier, sou de V. S. muito attentó e venerador.- Heitor B. Cor-

. deir:o, Director Secretario - ( Impresso o seguinte . sinete ) : 
Secção Maritima da Empreza Industrial de Melhoramentos no 
Brazil, Docas D. Pedro Segundo, Trapiches - Silvino, Cruzeiro, 
Guanabara, Ilha das Moças e dos Melões ·~ Ç9m,panhia, União de 
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Trapiches - Trapiches: Vapor, Saude, Novo Commercio, Mauá 
e Bastos. Companhia União de Trapiches. Escriptorio Central 
nas Docas D . Pedro Segundo. Rio de Janeiro, trinta de junho 
de mil oitocentos e noventa e nove. Illustrissimo Senhor Doutot' 
Heitor Ba;sto.s Cordeiro, D. DiPector Secretar.io da Sociedade Novo , 
Cassino Fl1!1roinense. Respondendo ao obJecto da sua carta, passo 
a i-nformar o seguinte: Primeiro _:... O edifido do Cassino foi 

< al1!1gado ao Governo' Proviso1rio pela dir:ectoria presidida pelo Vis-
conde Ferreira de Almeida, em occasião em que ·a mesma dire-
ctoria e a commissão liquidante, de que fazia eu parte, litigavam 
em juizo sobre a posse ·e administração dos haveres sociaes. Sou-
be nessa occa;sião que às condições do aluguel foram o pagamento 
de réis trinta e cinco cont:os, de obras de repara\;ão no edificio, 
orçadas em réis 'setenta contos. De accôrdo com essa informação, 
a •commissão liquiiiante officiou ao Gov·erno ·em vinte e cinco de 
outubro de mil oitocentos e noventa para que os algueis ficassem 
em mão d.o· {fov·erno até que o Poder Judiciario reconhecesse sobre 
a legitimidade da directoria ou da comml.ssão. •Segundo - Tendo 
,desapparecido mais tarde as divergencias entre accionistas e tendo 
eu , fe ito parte de nov.as directórias, tive occasião de ap,-es·entar l'B-
clamação do pagamento desse alugu el (uma vez que as obras não 
foram realizadas) a todos os ministros que .occuparam o cargo de 
secl'etario do Interior durante o tempo em que fui director. Sou 
com a devid1a consideração: De Vossa Senhoria, attento amigo e 
creado obrigado. - José Carlos de Carvalho, capitão de ·mar e 
guerra. - Reconheço verdadeira a firma do capitão ·ae mar e 
guerra José Carlos d·e Carvalho . Rio de Janeiro, dez de julho de 
mil .oitoceRtos e noventa e nové. Em testemunho da verdade ( es-
tava p signal pub'lico) Evaristo Valle ele Barros. Era o que se con-. 
tinh·a em -0s documentos q1!1e me foram apr.esentad•os, dos quaes 
bem e fielmente fiz extrahi:r a publica ~órma que conferi, subscrevo 
e assigno. Rio de Janeiro, 14 de .outubro de 1911. E ·eti, Evaristo 
Valle de Barros, tabellião, que subscrevi e assigno em punho e 
n1soJ - Evaristo Valle ele Bari·os. 

Evaristó Valle de Barfos, tabellião do publico e notas do 3° 
"officio nesta cidade do Rio de Janeiro da Capital da Republica dos 
Estados Unidos do Brazil, na impossibilidade do serventuario vi-
talício Franoisco Pereira Ramos . 
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Certifico que, revendo o livro de notas deste cartorio, sob nu-
mer'o qitocentos e oito, nelle a folhas trinta e tres verso se acha 
lavrada a escriptura que 0ra me é pedida por certidãb e o seu teôr 
é o seguinte: 

. Escriptura de venda de bens que fazem os Drs. Deodato Ce-
sino Villela dos Santos ·e Theodoro Gomes, liquidantes da So-
ciedade Anonyma Caissino Fluminense, ao Club dos 'niarios-Sai-
bam quantos esta virem que no anno do Nascimento de Nosso 
Senh1or Jesus Christo, de mil novecentos .e nove, aos doze dias do 
mez de fevereiro, nesta cidade do Rio de Janeiro, . em meu car-
torio, perante mim .compareceram, partes justas e contractantes, 
outorgantes os Drs. Deodato Cesino Villela di:Js Santos e Theo-
d,oro Gomes, liquidantes da Sociedade Anonyma Cassino Flumi-
nense, outorgado o Club dos Diarios, representado pelo seu pr,e-
sidente, o barão de S·anta Margarida, todos com domicilio nesta 
cidade, 'ºs p.resentes reconhecid·os pelos p.roprios po.r mim 
tabellião e pelas testemunhas adeante nomeadas e assignadas 
tambem minhas conhecidas, do que dou fé, berri como de me ha-
ver sido distribuida esta escriptura pelo bilhete que fica archi-
vado. - E pelos primei.ros foi dito: Primeiro, que a S9ciedade 
Anonyma Cassino Fluminense, a qual em assembléa geral de doze 
de! Agosto de mil novecentos e oito decretou sua liqllidação ami-
gavel, elegendo liquidantes a elles outo.rgantes, resolv;eu em as-
sembléa ge.ral effectuada a dez de Dezembro approvq,r a prop?sta 
do Club dos Diarios, transcripta n.a respectiva acta, que foi publi-
cada na Junta Commercial publicada no Diario Officiai de 9 de 
Janeiro e fica fazendo parte da presente, pela qual o mesmo Club 
acceita a transferencia do dominio e posse do . ·Eqdificio Cassino 
Fluminense, com todos os seus accessorios, moveis, alfaias e uten · 
silios, mediante quitação do seu credito hypothecario na impor .. 
tancia de duzentos e quinze contos de réis, e a obrigação não só 
d,,, pagar quaiquer passivo qiie tenha .a mesma sociedade, como 
de dar em moeda corrente por cada acção que lhe fê):rr apresentada 
em qualquer tempo a quantia de cincoenta nlil réis - Obrigou-se 
tambem o Club outorgado a continuar !J. acceitar corno setJs socios 
effect'iv0s e remidos os actuaes possuidores de tres acções ou de 
urna acção da Sociedade Cassino Flurnin·ense, sendo licito ao pos-
suidor de uma ou duas acções que queira ser socio effectivo do 
Club completar em moeda corrente ,sua. joia .de admissão. Se· 



9.2 . 

. gun510, que a mesma assembléa de dez de Dezembro autorizou .eI-
les ~ outorgantes a assignarem a escriptura de transmissão ao Club 
dos Diarios de todo o acervo da Sociedade Anonyma Cassino Flu-
minense e, com esses poderes, veem elles pela presente transferir 
a.o Club . dos Diarios :-a) o predio da sociedade sito á rua do Pas· 

·seio numero noventa, antigo sessenta e oito, parochia de São José, 
· eciifidado ' em terreno proprio, o qual tem de frente trinta e um 
met,ros e vinte e tres céntimetros, por cincoenta e dous metros, 
mais . ou menos, de fundos, é de tres andares, dqs quaes o primei-

·r,• (t ~rreo) compõe-se, no centro, de um vestibulo com escadR:_ que 
conduz ao segundo andar, e dos lados diversas dependencias, como 
sala de empregados, deposifo.s, sal.a de barbeiro, adega, copa, cozi-
nha, latrinas, mictorios sala de arrecadação etc., . etc: O segundo 
andar compõe-se da sala de baile, salão central, salão de ceia, sa-
la de vestuario das senhoras e mais quatro saletas e communica-se 
por uma escada á esquerda para o terceiro andar, o qual tem sala 

·de ieitura, secretari.a, salão de musica, sala de bilhar, dous saiões 
. 'para j~gos, cozinha a gaz, . galerias em torno do .salão do baile, la-

trinas,' mictorios e lavatorios. Terceiro, todos os moveis, alfaias e 
utensilios existentes no mesmo predio de propried.ade da Socieda-
d.E' Anonyma Cassino Fluminense, como sejam mobili.a, lustre de 
gaz, arandellas, bronzes, baixellas, espelhos, etc. - Esta transfe-
l'E'ncia é fefta pelà preço de duzentos •e quarenta e quatro contos 
novecéntoll e sessenta e dous mil tresentos e vinte réis, d.a ;qual 
duzentos e quinze contos de réis cor'respondentes ao preço do 
])redio, e os restantes vinte ·e nov·e contos' novecentos e sessenta 
e dous rrin tresentos e vínte réis, equivalentes ao preço de qua-
trocentos e cincoenta acções a cincoenta mil réis (vinte e dous 
contos e quinhentos mil rêis) e ao passivo da sociedade, que é 
sete contos quatrocentos e sessenta e dous mil tresentos e vinte 
réis, inclusive o custo da parede mandada construir por ·elles ou-
torgantes, e ain!!l.a não paga (seis contos de réis), correspondente 
aos moveis, utensHios e alfaias que guarnecem o predio; e os ou-
torgantes a fazem ao outorgado Club dos Diarios, da posse, domi-
nio e 'servidão · que em o' dito · predio ã rua do Passeio numero n•o-
v-enfa (ántigo sessenta e oito) .e antes quarenta e quatro, tem a So-
ciedade .Anonyma Càssilio 'Fluminense, que o possue desde dez de 
Agosto de mil oit0centos e cincoenta e quatro, .em ·virtude deste 
iJ~strtimento e da clausula cónstituti, dando plena e geral qui•tação 

·da~ quantia referida .ao ' mesmo club, que se bbriga pelai presente:-



a) a pagar por ca.d~ acção do Cassino que lhe fôr apresentada cin-
coenta mil réis ; -b) a cumprir em relação aos actuaes possuido-
res de acçõrn que . qu eiram ser seus socios a sua proposta já refe-
rida; - e) a pagar o passivo da sociedade na importancia de réis 
sete contos e quatrocentos e sessenta e dous mil tresentos e vinte 
e a cancellar as hypothecas constantes das escripturas de dous de 
Janeiro e quatro de Agosto de mil novecentos e cinco, lavradas·' 
nas notas deste cartorio, livros setec<õntos e vinte e seis, folhà<: 
sEsser;ta e nove, e setecentos e trinta e oito, folhas setenta e oito . 

. verso; ficando rescindido o contracto de arrendamento lavrado 
,POr escriptura particular el e dous de Janeiro de mil novecentos e 
cinco. Pelo outorgado Club elos Diarios, por seu presidente, foi 
dito que acceitava a presente escriptura, dá quitação á Sociedade 
Anonyma Cassino Fluminense do seu debito hypothecario constan-
t e das escripturas r eferidas e assume todas as outras obrigações 
na presente mencionadas. - E me entregaram os conhecimentos 
seguintes: Numero duzentos e quarenta e quatro. - Recebedoria 
d·J Rio de Janeiro. Imposto de Transmissão de Propriedade. - · 
Exercício de mil novecentos e nov-e. - Imposto quatorze contos 
cento e noventa mil réis. No livro de receita fica debitado o the-
soureiro pela quantia ·de quatorze contos cento e noventa mil réis, 
r ecebida do Club dos Diarios, correspondente a seis decimos por 
cento, e duzentos e quilize contos de réis, por quanto compra a Sa-
ciedade Anonyma Cassino F luminense o predio numero noventa, 
antigo sessenta e oito, á r ua do Passeio. - . Guia do tabellião Eva-
rist él. --.'. Rio de Janeiro, dezenove de Janeiro de mil novecentos e 
nove. - O fiel do thesoureiro, R. Guimarães. - O escripturario, 
L uiz da Silva Reis. Quarto d~stricto, folha quatorze. - Numero 
seis mil seiscentos e trinta e tres. Recebedoria do Rio de Janei-
ro. Imposto de consumo de agua . Exerci cio de mil novecentos e 
oito. Contribuição cincoenta e quatro mil réis . Multa de dez por 
cento, cinco mil e quatrocentos réis . Cincoenta e nove mil e qua· 
t r ocentos réis. Certifico que a Sociedade Cassino Fluniinense de-
ve a quantia de cincoenta e quatro mil réis, imposto do consumo 
ele urna penna de agua concedida para uso do predio numero ses-
srnta e oito da rua do Passeio. Recebedoria do Rio de Janeiro; no-
ve, de Julho de mil novecentos e no"l'e. - O fiel do thesoureiro, 
João Francisco Ediot, cobrador. A taxa de quitação foi paga a cinco 
de Fevereiro corrente pelo conhecimento numero seiscentos e ses· 
senta e tres. Pagou-se pelas estampilhas abaixo colladas e devida-
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mente im1tilizadas trinta e tres mil reis de sello, não se pagando 
pela ,~,\,Iitl!-b,ão da diiVida hypothecaria por se haver feito na es-
criptt!rii de h;v-potheca distractada, do que dou ifé.-E assim avi-· 
sados me pediram lavrasse esta escriptura, que fües sendo lida e 
ár, testemm1has [Manoel José Loureiro e Antonio da Cunha Bar-
bosa, assignaram todas perante :mim, Evaristo Valle .de Barros, ta-
belliãQ, qu 11. a escrevi.-Rio de Ja~1eiro, doze de Fevereiro de mil no-
vecen.tos é , nove.-Deodato 0 '. Villela dos Santos.-Dr. Theodoro 
G-omies. - Barão de Santa Ma.rgar~cla. - Manoel José Loure·iro.-
Antonio da Ou~vlta Barbosa. Estavam collaJd'as e devidamente inu-
tilizadas, de colilformidaide com a lei , ti·es estampilhas foderaes 
re]Jresentando o valor total de trinta e tres mil réis . - Era o que 
constava em a dita e mencionaida escriptura aqui transcripta, da 
qual fü! bera e fielmente eXltrahk â presente certidão, que confe-
ri, subsci;evo .e assigno nesta cidade do Rio de Janeiro, aos deze-
sets de Outubvo de . mil novecentos e onze. E eu, Evartsto Valle 
de BaFrns, tabellião, que subscrevi e assigno. Rio de Janeiro, 6 
d<· Outubro de 1911. - Evaristo Valle de Barr os. 

A Commi,ssão acceita a emenda. 

N. f 44 - Onde convier: 

1 
O Poder Executivo, na observancia e uso \].a autorizg,Çâo con-

tida no n. 3 do art. 3° da lei n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, 
que fixou a despeza geral da Republica, na P·arte relativa ás garan-

" tia~ dos membros da Justiça do Districto Federal, declarará iguai-
mentii a vitaliciedade dos pret'ores que já houverem servido du- . 

'1 rante um ou mais q.uatriennios. 
Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Afra.nio de M el-

lo Franco. '. 
A Commissão não acceita a emenda, porque o assumpto deve 

constituir objecto de projecto de lei especial . A medida não cabe 
em uma lei annua. 

N. 145 - Accrescente-se onde convier: 
A. suppressão de custas a que sé refere o art. 3.º, n. III, da. 

le''. n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, não diz respeito aos mem-
bros do Ministerio PubUco . . 

Sal.a das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Carlos Garcia.-
Aug1tste de Lima. - Domingos Mascarenhas. - 'l'avares Oavciz-
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canti. - Carvalho Chaves .. - Irineu Machado. - Palmeira Rip-
v er. - Bulhões Marcia l. - Raul Barroso. - Honorio Gurgel. 

A Commissão não acceita a emenda, pelos mesmos fundamen· 
tos p.or que .rejeitou a anterior. 

N . 146 - Onde convier: 
Aos quatro officia es de justiça das varas criminaes será abo-

nada a diaria de 2$ a cada um. 
Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Bulhões Marcial. 

-Raid Barroso. 
A Commissão não acceita a emenda. 

1 
N . 147 - A' rubrica 13" - Justiça do Districto F ederal : 
Augmentada de 5: 000$ destinados ao expediente para o car 

torio dos cinco escrivães do crime. 
Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Irineu Machaclo . 
A Commissão não acceita a emenda. 

N. l48 - Ond,e convier: 
A' verba - Justiça do Districto Federal : 
Seja augmentada de 1: 200$ para aluguel de casa do porteiro 

do Forum. 1 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Seraphico da 
Nob i ·ega. - Tavares Cavalcanti: - Prudencio M ilanez. - Annibal 
de Carvalho. - H . Gurgel. - Bulhões Marcial. - B ethencourt ela 
S'ilva Filho . 

A Com~issão não acceita a emen da . O porteiro do Forum 
r eside alli mesmo e ainda r ecentemente foram feitas pequenas 
obras na parte do edifício onde elle t em sua moradia. 

N. 149 - Ao n. 12 do artigo unico accrescente-se:_, 
Augmentada a quantia neoessaria para pagamento dos ven-

cimentos do porteiro dos auditorias e de mais um official de jus-
tiça do Juizo Seccional do Estado do Maranhão. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Agrivpino Aze-
vedo. - Christino Cruz. - Costa Rodrigues. - Coelho N etto. -
Dunshee de Abranahes. 

A emenda não póde ser acceita, por contraria ao Regimento . . 
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, N. 150 . - · R ubrica 12"-Justiça· Federal: 
Em 1 vez de, 12 serventes a 1: 800$ cliga:-se 2 : 400$-28 : 000$000 . 
Sa)a d.'as sessões, 12 de Dezembro de 19'11. - Irineu Machado. 
A Coinmissão não acceita a emenda. 

N . 15i - Eleve-se a 1: 800$ a su.b-rubrica - Gratificação ao 
encarregatlo do serviço de electricidade. 

· Sala das sessões, 12 d·e Dezembro de 1911. - 1-rineu Mcw haclo . 
A Colnmissão não acceita a emenda. 

N . 152 - Accrescente-se onde convier: 
Para a construcção de um edificio para o Porum-5.000: 000$. 
Idem de um edificio para a F aculdade de Medicina elo Rio ele 

Janeiro-4.000:'000$000. 
Sala elas sessões, 13 ele Dezembro de 1911. - José Carlos de 

Ccwvalho. ·'t , f 
A segunda parte da emenda está prejudicada pelo parecer dado 

á emenda n . 101. 
O actual Presidente, na sua mensagem inaugural, referindo-

s~ á Justiça, prometteu "dar-lhe no Districto Federal installação 
condigna em edificio .que satisfaça as m.aiis rigorosas exigencias e 
onde funccio.nem todos os serviços subordinados aos tribunaes". 

A Commissão acceita a segunda p~rte ela emenda, apresen-
tn.ndo o seguinte substitutivo: 

E' o Governo autorizado a abrir credito até a quantia de 
1.0ÇO: 000~ para inicio das obras. 

N. 153 - Onde convier: 
Art. Fica extensiva aos Jmzes federaes de 1" instancia e a 

SC'U S substitutos a disposição ·do art. 3°, n. III, da lei n. 2.356, ele 
31 de Dezembro de 1910, na parte r elativa á cobranÇa em estampi-
lhas das custas judiciaes, sendo a compensação para os juizes de 
secção e subs'titutos do Districto Federal de 50 %, para os do 
Amazonas, Pará, Maranhão, Ceará, P ernambuco, Bahia, Rio de 
Janeiro, S. Paulo, Minas Geraes e Rio Grande do Su'l d·e 40 % e· 
para os demais Estados de 30 %. 

S. R. - Sala d·as se.ssões, 12 ele Dezembro de 1911. - Irineu 
Machado. - Raul Pernanrles. - Porto Sobrinho. - Araujo Pinhei-
ro. - N. Carnboim. - E. Andrade. - Celso Bayrna. - Raul V ei- · 
ga. ·~ ÍJunshee de Abra.ri:c-hes~ _ :Monteiro de Souza. - Raul Bar-



roso. - Bethencourt da Silva ,F,'ilho. - <Ja·l·eão <Jarvalhal. - Cos-
t:;, Pinto. - Pedro Lago .. - Pereira Nunes .. - F .t .PorteVza. - Aniii-
b,al Freire. - João de Siqueira. ~ Democri'to Gracinda. - Josino 
Araujo.-Pruclencio Milanez. - Pennafort Cal(j,as. - SerapMco da 
Nobrega. ___:_ Asto~pho Dutra. - Ubaldir,io de Assi~. - Pwlrn,a. -
José Lobo. - Leão Velloso. - Mangabeira. - E. 1,lfesquita. - Buc 
lhões Marcial. - La1nenha Lins. - Carlos Cavalcqr1tti. - Teixeira. 
Brandão. - Antonio Nogueira. - Aurelio, ele Amorim. - A lfredo, 
Ruy Barbosa. - Faria Souto. - Annibal de Carvalho. - Marcello 
Silva. - Paulino de Souza. - Luiz Ado.pho. ~ Candido Motta.-
Ecluardo S.ovrates. - }!'erreira B1'.a{l.a. - Carlos Gareia. - Lobo 
Jiirumenha. - Paulo de Mello. - João Bapti~tq. - Simeão Leal. 
-CamUlo de Holla,,nda. - Henrique Valga. - Palmeira, .:{Mpper.-
Mello Franco. 

:A C0mmissão -a:cceita .a emenda, em virtud,e da seguinte ex-
posição que lhe foi p11esente: 

Na primeira o_rgal!iza.ção da J.ustiça no Districto Fedel'al os 
vencimentos foram fixados na seguinte ordem: 

il..0 Supr.emo Tribunal: ............. . .... . . 
2.0 Juiz ·Seccional . . . ... ............ : ... . 
3.° Côrte de Appellação . . . .............. . 
4. 0 Juizes d·e Direito . .. ... ... ....... .. ... . 
5. 0 Juiz substituto ......... .... .. .. . . .... . 
6.0 Pretores 

(Decretos, 848 ·e l.030, de 1890) 

18 : 000$000 
14 : 000$000 
12:000$000 
10:000$000 

6·: 000$000 
4:800$000 

Esta 011dem subsistiu dur.ante os primeiros ann0s da Repu-
blica, até que augmentos parciaes de vencimentos, votados quasi 
sempre á ultima hora, sem attenção ao systema que presidiu á or-
ganização judiciaria e aos motivos preponderaJl,tes na primitiva 
fixação dos ordenados, acabaram por alteral-a arbitrariamente (Leis 
225, de 1894, 363, de 1896, 1.338, çle 1905), passando para um se-
gundo plano os. Juizes Federaes cujo trabalho não cessava llJ:!tr..e-
ta.nto de se .desenvolver, e .a tal, ponto que em 19,04 se torrnwa Jl,e· 
cessaria a creação de uma segunda vara, e 'eII). 1910 torJl,OU·Sll ill!· 
prescindivel nomear mais um procurador só para o crime. 

Apercebendo-s_e desta anomalia, em 19.07 o Congr:ef!SO p_ropµrpg 
restabelecer a ordem primitiva, concedendo .a' estes ~~i~es ( lJµi-

7 
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ços· que 1;tté · então se achavaim ainda com os v·encimentos da orga• 
nização) um augménto, que, reunido ás custas que percebiam~ os 
r.estittüsse .á situação perdida (Lei 1.627, de 2 de Janeiro de 1907.) 

Esta ordem · acaba de ser nov1amente a,lterada pelo art. 3, ida 
lei R. 2.321, ·de Dezembro ultimo, e desta vez tão radicalmente 
q·ue os .juizes seccionaes do districto ficaram ccillocados não só 
EL.uiito abaixo' da .Côrte de Appellação, como ainda .em plano in: 
fer.ior aos juízes de direito. 

l. º- Supremo .Tribunal- ..•... . ..... . ... . . . .. 
· .2.° Côrte de Appellação ................. . 
· 3.0 Juízes de Dfreito .. . .... . ....... ; ....• 
4 .. º Juízes de Secção .. .. .. ... , ... , .... .... . 
5.0 Pretores . . . . ... . . . ........ ... . . .... . 
6. 0 Juizes s.ubstitutos · .. : ..... . ... » •••• • •• 

39:000$000 
29:250$000 
21:000$000 
18:000$000 
12:000$000 

8:400$000 

O simples· confronto dos . dous qu:;tdros, do ·de 1890 com o de 
1911, basta para recommen!'lar a medida proposta como de rigoro-
sa justiça. Esta se i.mporá tanto mais imperfosamente quanto se 
cons idere · qu,e as quest!)es agitadas no Juízo Federal do Districto 
sobrelevam as que . se debatem nos . .outro.s juízos, não só pelo nu-
mero,. . c0n;ip , pela i rp.portancta, pela . V<Lriedade . e pela ,novidade das 
especi.es, demandando assim maior e mai.s aturiado esforço. 

Pela estatística extrahida qos da dos officiaes fornecidos ao 
Ministerio da Justiça verifica-se que o trabalho das duas varas fe-
der.aes do d~.stricto é· -po:i; si só maior, cinco vezes maior, que ·o d·e 
todas a s outras secções reunidas. 

Considere-se depois que ·a ·estas funcções de primeira instan-
cia r·éunem os · juizes de ,secção outras de segunda instancia, como 
substitutos immediatos dos ministros do Supremo Tribunal; que 
neste caracter estão frequentement e com assento no elevado Tri-
bunal, decidindo as mais importantes qüestões do regímen, con-
firmando ou r eformando rus decisões de outros tribunaes superiores, 
a Côrte -de .Appe1lação inclusive. 

T·anto basta par.a qu'e não devam e não possam permanecer 
!}a condição de •inferioridad~ •em que fora m dei~ados quanto aos 
yencinientos. 

t' 
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N. 154 - Sub-emenda á ·emenda anterior: 
Ao art. Accrescente-se o seguinte : 
§· E' •autorizado o Poder Executivo, na vigencia do actual exer-

cicio financeiro, a reorganizar a Procuradoria da Republica no 
Di·stricto Federal afim de. melhorar o processo ·da cobrança da di-
vida activa e a defeza dos interesses da União nos demais feitos, 
podendo estabelecer para os quatro procuradores as mesmas van-
tagens . concedidas pela legislação vigente aos procuradores dos 
Feitos da_ Fazenda Municipal. 

Sala das sessões, 12 .de Dezembro de 1911. - Irineu Macha-
do. - Celso Bayma. - José Lobo. - Josino de Araujo. - Bethen-
court da Silva Filho. - Dunshee de Abranches. - Raul Veiga. -
Monteiro de Souza. - Raul Barroso. - João de Siqueira. - Pen-
nafort Oaláas. - Seraphico da Nobrega. - Faria Souto. - Lobo 
Jururnenha. ~ N. Oamboim. - Luiz Murat . - M ello Franco. 

A Commi•ssão sente não poder _ r ecommendar a approvação da 
emenda por se tratar de materia que não deve figurar em orça-
mento. 

N. 155 - Fica o Gov.erno autorizado a abrir o necessario cre-
dito ·para compra do mobiliario indi·spensavel a os edificios onde 
funccionam os juizos federaes. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Ubaldino de As-
sis. ·- J. Mangabeira. - .José Carlos. - Annibal Freire. - Thomaz 
Oavalcanti. - D e1nocrito Gracinclo. - P. Milcinez. - 1l1arcello Sil-
va. - L eão Velloso . - Tavares Cavalcanti . - Costa Rodrigues.-
Seraphico da Nobrega. - Abdon Bapti~ta. - H enrique Valga. -
Eusebio de Andrade. - Bueno de A ncLrade. - E. de Mesquita. -
Pedro Borges. - José Maria. - Augusto cie Freitas. - Palma. - · 
A.rnolfo Azevedo. - José Bezerra. - ~rthur Orlando. ""7 José_ Lobo. 
---:-'P. Ripper. - Paul.o de Mello. - Carlos Gosta. - Carvalho Cha-
ves. - Lamenha Lins. - Raymunclo ele Miranda. - Domingos Mas-
carenhas. - G. de Almeida. - Evaristo Amarai. - Carlos Maxi-
miliano . - João V espucio de A breu e Si lva. - Aurelio Amorim. 
-Pedro Marques. - Joaquim Cruz. - João _Si1nplicio . - Jovjnia-
np de Carvalho. - Gonçalo Souto. - N i canor do Nascimento. - H. 
Gurgel. ~ Antero Botelho . - Alvaro Botelho . - Garção Stockler. 
~Monteiro de Souza. - Lindolpho Gamara. - João P enido: .- . 
Aarão Reis. - Astolpho Dutra. - Sergio Barreto. - Honorato Al-
ves. - Torquato Alves. - José Bonifacio. - Celso Bayma. - Luiz. 
Murãt. - .Alnnibal de Carvalho. - Henrique Borges. - ~hristi~1:.º: 



Brazil. - L eite ele Castro. - O. Braga. - Gosta Pinto. - Alaor 
Prata - N ab·uco de Gouvêa. - Campos Oartier. - Josino de Ara1i-
jo. - MonJar clim. - F . Bressane. - Awgusto de Li1na. - Faria 
Souto. - T ei 'x eira Branclão. - João B aptista. - Simões Barbosa. 

A Commissão propõe o seguinte substitutivo: 
A' verb~ 12, material .geral, con•signação para aluguel de salas 

destinadas ás audiençi·as dos juízes seccionaes, mudança e conser-
vação. das m esmas e mobilia, eleve-se de 47 : 200$ a 60 : 000$000. 

N. 156 - Onde convier: 
Augmente-se .seis contos de r éis par a o pagamento mensal de 

500$ do aluguel de casa para cartm•io do Juizo Federal no Ama-
zonas. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Aurelio Amo-
. rim . - Antono Nogueira. 

Prejudicada pelo parecer dado á emenda anterior. 
N . 157 - Fiwm ext ensivas aos solicitadores da Fazenda Na-

cional :as vantagens que t êm os funccionarios da Fazenda !Muni-
cipal. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Celso Bayma. 
A Commissão r ejeita a emenda. 

N. 158 - Onde convier: 
Art. A letra a do n. 1 do art . 8° da lei n. 1.338, de 9 de 

Janeiro de 1905, será ap'plicada substituindo-se as palavra;S "no 
ei.tincto Tribunal Civil e Criminal" por estais "nas varas de di-
rei to e pretorias. " 

Sala da'S sessões, 12 d~ Dezemb,ro de 1911. - Irineu Machado. 
Não se t r atando de materia propriamente orçamentaria, a Com-

missão não acceita a emenda. 
N : 159 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a despender até a quantia de 

40: 000$, abrindo para isso os creditos necessarios, com mobilia-
ríÓ para o Supremo Tribunal F.ede.ral. 

Sala .das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Henrique Bor-
ges. - Pedro Lago. - Nabuco de Gouvêa. 

N. 160 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica extensivo aos funccionarios da secretari1a do Su-

premo Tribunal F·ederal o disposto no art. 3°, n . Ili, lettra e, alí-
nea 3° da lei n . 2.356, de 31 de Dezembro de 1910. 

A Co=fosão acceita a emenda, reduzindo porém a verba para 
30: 000$000. 



Ul3 

Sala das s·essões, 12 de Dezembro de '1911. - Cunha Machado. 
-Bethencourt da Silva Filho. - H. Gurgel. - Oamillo de Hollan-
da. - Irineu Machado. - Sergio Barretp. - Palma. - Leite de 
Castro. - José Lobo. - Leão Velloso. - Mello Franco. - Henri-
que Borges. - Felisbello Freire. - Antonio Nogueira . . - Passos 
Miranda Fi lho. - Frederico Borges. - Porto Sobrinho. - Celso 
Bayma. - Raul Barroso. - Francisco Veiga - Carlos Peixoto Fi-
lho. - Duarte de Abreu. - Raul Veiga. - Pennafort Cal das . -
Joaquim Cruz. - Linclolpho Gamara. · - José Murtinho. - Costa 
Rodrigues. - Oamillo Prates. - João Vieira. - Hosanriah de Oli-
veira. - Simões Barbosa. - Aurelio Ainorim. - Tavares Cavalcan-
ti. - Pruden cio Milanez. - Arthur Moreira. - José Bezerra. -
Eloy de Souza. - Seravhico da Nobrega. - Ubaldino de Assis.-
Moreira Brandão. - Simeão L eal. .- Pereira Braga. 

A Commissão não acceita a emenda. E lla v.isa no fundo au-
gmentar os v·encimentos de funccionarios que já se 1acham muito 
bem remunerados. 

O decreto n . 3.422, de 30 de Setembro de 1899, que se •acha em 
pleno vigor e que approvou o regimento de custas judicia1·ias da 
Justiça F 0ederal estabelece em seu capitulo I, tabella 3-Actos dos 
officiaes judiciaes - Secção I-Actos do secretario •do Supremo 
Tribunal Federal, quaes as custas que lhe competem, de accôr-
d·J com o n. 28, lettras a, b, e c, e n . 29 dessa mesma tabella., 
e nas observações que se seguem á alludida tabella sob ns . 1", 
2ª, 3" e 4", discriminando as custas, declara qu:;i.es aquenas a que 
tem direito o secretario. Apenas na 2° observação diz que ·estas 
custas serão divididas •em tres partes, destinadas duas ao secre-
tario e outra ao official ou amanuense da secreiJaria que HOUVER 
'rIRA.DO OS ll-ESPEC'l'IVOS TRASLA.DOS, CAUTAS DE SENTENÇA, CERTIDÕES 
l' CÓPIAS EM GERAL. 

Ora, do simples enunciado desta observação se infere que, 
quando o official ou a.manuense tiver tirado o traslado, carta de 
sentença, certidão ou cópia em geral, t erá direito á 3ª parte da 
RASA que escrever. 

RASA não se pôde entender por custas, que só as tem quem 
pratica actos de escrivão, (no caso o secretario, como diz o Regi-
mento), ou de juiz ou procurador judicial, e é isto que está discri-
minado nas diversas secções do Regimento de Custas .em vigor. 
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A emenda, que á primeira vista parece simple~, ·traz no fundo 
augmento de despeza, que não é pequeno, attento ao numero de 
funccionarios da secretaria, aliás com bons vencimentos, recente-
mente elevados. 

Não se tem prova1 mais ou menos approximada, do quantum 
das custa's a que allegam ter direito e ·de que abrem mão; não sa .. 
bcmos si ellas correspondem ao augmento de 30 % dos vencimen-
tos que percebem. 

N. 161 - Ao artigo unico, n. 13: 

Eleve•se de mais 70: 000$ a verba para publicaões, da Côrte 
dP AppeUação do Di,stricto Federal, afim de serem impressos os 
accórdãos da mesma Côrte, .a contar de 1905. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de l911. - Henrique Borges. 

N. 162 - Ao artigo unico, n. 12: 

Eleve-se d·e mais 110: 000$ a verba para publicações do Supre-
tuo Tribunal F·ederal, para impressão dos .accordãos do mesmo 
Tribunal a contar de 1901. 

Sala das ·sessões, 13 de Dezembro de 1911. - H enrique Borges. 
Com relação ás emendas ns. 161 e 162, a Commissão prefere 

aconselhar a manutenção do dispositivo contido no n . X do art. 3·º 
dQ orçamento vig·ente e neste sentid.o propõe que se modifiquem 
as duas emendas ns. 161 e 162. 

·o n. X do art . 3° é o seguinte: 
"X. - A mandar imprimir os accordãos do Supremo Tribu-

nal Federal, a contar de 1901, ·e os da Côrte de Appellação, a 
contar de 1905, podendo despender para isso a .quantia de réis 
80: 000$000." 

N. 163 - E' concedida a quantia de 15: 000$ como subvenção 
ao Quarto Congresso de Geographi·a, que terá logar na: cidade do 
Recif.e, e a de 10: 000$ como auxilio para a publicação dais memo-
rias do Terceiro Congresso, que -se eff.ectuou na éidade de Curl-
tyba. 

·Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - Lamenha Lins.-
·Carlos Cavalca'liti. - Carvalho Chaves. 

Os Con.gr·essos de Geographia têm inquestionavelmente pres-
ta.do re1evantes serviç'Os ao conhecimento exacto do Brazil. A Com-
missão acce!ta; ;:i. _, emen(ia, modific.amdo porém para .10: 000$ o au-
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xilio par.a o 4° Congresso, a reunir-se ri.o Recife, e destinando .es-
sa quantia á publicação das memoria;S e actas. 

N. 164 - E' o Governo autorizado a subvencionar com 25: 000$ 
o Instituto Historico e Geographico BrazU.eiro, sem · direito de im-
pressão da sua revista. na Imprensa Nacional. 

Sala das se<ssões, 13 ·de Dezembro de 1911.- - José Bonifcicio. 
-Mello Franco. - Oalogeras. 

A Commissão acceita a emenda. 
,fl.. Revista do Instituto I-Hstorico e Geographico Brazileiro 

sempre gozou dess•e merecido favor. Tratando-se de uma publica-
ção tão preciosa corno aq:uella a que ·se re~ere a emenda e tão 
util, seria uma pena deixal-a este anno sem m•ei.os .-de sahir á luz 
com regularidade. 

N. 165 - A' rubrica 29: 
Accrescente-se a quantia de 20: 000$ para subvenção á Aca-

demia de Lettras, sem direito, de que goza em ·virtude da lei nu-
mero 726, de 8 de Dezembro de 1900, de impressão g'ratuita dos 
seus trabalhos na Imprensa Nacional. 

Sala das se<ssões, 13 de Dezembro de 1911. - José Bonifacio. 
A Comrni.ssão acceita a ·emenda. 

N. 166 - Fica o Governo autorizado 'ª conoeder ao Insti-
tuto Historico e Geographico Brazileiro a quantia de· 196: 000$, pa-
ra a construcção de seu edifício social, que reverterá para a União, 
no caso de desapparecer a mesma associação. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - José 13on:Cfacio. 
-·Mello Fra.;nco. 

A Commissão por sua maioria acceíta a emenda, por se tra-
tar .de uma verdadeira instituição nacional. 

N. 167 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a subvencionar com 40: 000$ o 

Congresso Medico Brazileiro a reunir,se este atino ·em Bello Ho,-
rizonte. 

Sala das sessões, 13 de Dezembro· de 1911. - Afranio de" Mello 
Franco. 

A Commissão acceita a emenda com ·esta modificação : . 
Fica o Governo autorizado a·_ subvencionar oom .20: 000,$ .. o 



Congresso Medico Brazil.eirn a r.eunir-se este anno em BeI!o Ho-
rizonte, incluidos nessa quantia os· gastos com a publicaçã0 dos 
volumes de memorias e actas. 

N. 168 ~ Accrescente-se onde cqnvier: 
Ficq, concedida a suibv;enção annuail de 10: 000$ á Sociedade 

de Ge0g:ríaphfa. de Ri0· de Jaweiro. 
Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Bethencour t da 

Silva _Filho. - H. (furgel. - Carlos Garcia. - P ennafort Caldas.-
Raul Barros0. - José Carlos. - Candiâo Motta. - Bueno de An-
dvada. - iloaq.wim A .ugusto. - Celso Bayma. - Bulhões M0rcial.-
:Pedro Dag9. - Pawlo M ello. - Sebastião Ma;scarenhas. - Eloy 
-O'have-s: - Durvshee de Abrarvches. 

A emen-da pôde ser acceita por equidade. 

N. 169 - Onde convier: 
Fica u Governo · autorizado a auxHiar co:rn 10 : 000$ a Academia 

Nacional de Medicina. 
Sala dais sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Nabuco de Gou-

v.êa. - Torquato Moreira. - Rodrigues Lima. - A bdon Baptista. 
-Palmeira Ripper. - F elisbello Freire. - T eixeira Branclão.-
Landitlpho de Magalhães. - P ere'ira Nunes. - Domingos Mas cci-
renhas. 

A ememda pód'e ser acceita. 

N. 170 - Onde convier: 
Na verba 30 - Obras - incluamcse 10: 000$, auxilio ao novo 

hospital destinado aos tuberculosqs, na capital do Estado da Pa-
rahyba do Norte. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Simeão L eal.-
Serafico da Nobrega. - Tavares Cavalcanti. - Pruden cio 1l1ila-
nez. - Qamillo de H.ollanda. 

A emenda não deve S'er ,aéceita. 
1 . 

1N' . 1,71 - 'AcGrescente-se onde convier: 
Para a Escola do Commercio de S. Paulo 20: 000$000. 
Sala 'Cfas sessões 12 de F>ezembro de 1911. -'-- Cardoso de Al-

meídtr. L.. eJ<.tn:âido lffo'tt"a. - José 'Lobo. 



N. 172 - Accrescente"se onde convier : 
Para as Escolas Commerciaes de Santos e Campinas, rêis 

30: 000$000. 
Sala das sessões 12 de Dezembro de 1911. 

ineicla. - Candido Motta. - José Lobo. 

N. 173 - Accrescente-se onde convier: 

Cardoso de Al-

E' concedida á Escola d·e Commercio annexa á Assodação 
Commercial do Maranhão a subvenção de 20: 000$000. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911.- Dunshee de Abran-
ches. - Coelho Netto . - Costa Roclrigues. - Agrippino Azeveclo. 

A commissão não pód·e acceitar as emendas ns. 171, 172 e 173, 
no 0rçamento da despeza do Ministerio do Interior. Pela sua pro-
pria natureza, as escolas e associações commerciaes entendem com 
outra pasta. A commissão reserva-S'e para opinar sobre essas emen-
das no orçamento do Ministerio da Agricultura. 

N. 17 4. - Onde convier: 
" Fica o Governo autorizado a conceder o auxilio de 5: 000$ 

ac Instituto Polytechnico d•e Juiz de Fóra." 
Sala das sessões, 13 de Dezembro de 1911. - João P eniclo . 
A Commissão acceita a emenda. 

N. 175 - Accrescente-se onde convier: 
"Para o Lyceu de Artes ·e Officios de S. Paulo, 20: 000$000." 
Sala das .sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Cardoso de Al-

meida. - Carlos Garcia. - Candido Motta. - José Lobo. 

N. 176 - Onde convier: 
Art. Fica o Presidente da Republica autorizado a conce-

der ao Lyceu de Artes e Officios do Estado da Bahia a quantia 
dE' 100: 000$, como auxilio para a reconstrucção do seu edificio. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Pedro Lago. -
A?tgusto de Freitas. - J . Mal.ngabeira. - Palma. - Plinio Costa.-
Pedro Vianna. - José Maria. - Ubaldino de Assis. - Leão V el-
loso. - Rodrigues Lirna. - Costa Pinto. 

N . 177 - Accrescente-se onde convier: 
Fica autorizado o Presidente da Repilblica a .auxiliar a con-
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strucção do novo ·edificio do Lyceu de Artes e Officios do Rio de 
Janeiro, com a quantia de 300: 000$0'00. 

Sala das sessões, 12 de Deezmbro de 1911. - Augusto de Li-
ma. 

A Commissão pensa que as emendas de ns. 175, 176 •e 177 es-
tão no mesmo caso .das de ns. 171, 172 e 173, não cabendo neste 
orçamento e sim no d.a ·despeza d0 Ministerio da Agriçultura, no 
qual serão attendidos os intuitos dos s-ignatarios das mesmas 
emendas. 

N. 178 - Verba 21: 
Subvenção a institutos de ensino: 
E1leve-se a 50 : 000$ a subvenção consignada p_ara o 111.stituto 

Electro-Technico de Porto Alegre. 
Sala das se[>sões, 12 de Dezembro de 1911. - João Simplicio,. 

-- Gonçalves de AJmeida. - Oampos Oartier. - Diogo Fortuna. -
João Vespucio de ·Abre.u e Silva. - Nabuco de GÓuvêa. - Domin-
gos Mascarenhas. - José Oarlos. 

A Commissão aceita a emenda. 

N. 179 - N . 23 - Subvenção a .:nsti.tutos de ·ensino. 
Em vez de 30 contos para as despezas com laboratorios e ga-

binetes da Escola Polytechnica, diga-se - 80 contos, incluindo as 
despesas com os gabinetes do Instituto Electro-Technico, annexo 
á mesma Escola Polytechnica. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - José Murtinho. 
A Commissão aceita a emenda, modificando porém para .réis 

50: 000$ a verba de que se trata. ' 

N. 180 - Accrescente-se onde convier: 
Para a Escola Polytechnica de S. Paulo, 30: 000.$000. 
Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Oar;doso de Al~ 

meida. - Oarlos Gareia. - Oandiclo Motta. - José Lobo. 

N. 181 - Accrescente-se: 

Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder. a cada 
uma das escolas de engenharia do paiz a subvenção de 50 contos 
de réis. 

. Sala. das sessões, 12 . d·e Dezembro de 191L - Joã;o . Simplicio. 



N. 182. - Onde convier: 
Fica o P.oder Executivo autorizado a subvencionar com 20 

contos de réis a Faculdade de Direito de Bello Horbionte, manti-
da a disposição da lei orçamerttaTia vigente. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Josl Bonifaio. 

N. 183 - Onde convier: 
Continua em vigor o n . XIII, lettra b, dó art. 3° da lei n. 2.356 

.de 31 de Dezemb110 de 1910, com relação ás Escolas de Engenharia, 
· F'aculdad·e de Medicina e Faculdade de Dtreito de Bello Horizon-
te e' á Escola de Engenharia ·de Bello Horizonte 40: 000$000. 

·Sala das sessões, 12 de Dezembro .de 1911 . .:_Antero Botelho. 
João Simplicio. - Moreira Brandão. 

N. 184 - Onde convier: 
Art. Fica o Presidente da Republica autorizado a auxiliar 

com 50: 000$ cada uma das escolas de engenharia; com 30: 000$ 
cada uma das faculdades de medicina, e com 20 : 000$ cada uma 
elas faculdades de direito, não .subvencionadas, ou mantidas pela 
União, continuando em vigor a lettra b do n. XIII do art. 3° da 
lei n. 2.356, de 31 de Dez.embr.o de 1910. · 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Pedro ·Lago. -
11.fangabeira. - Palma. - Gosta Pinto. __. João Simplicio. - Plinio 
Gosta. - Pedro Vianna. - José llfaria. Ubaldino de Assis. -
L eão 'V elloso. - Rodrigues Lima. 

A Commissão aceita esta ultima emenda, julgando prejudica-
das as a nteriores, .· de ns. 180 a 183. 

N. 185 - Mantenha-se a subvenção de 10: 000$ á Academia do 
Commercio do Rio de Janeiro com a condição de ac!mittir 25 alu-
mnos gratuitos indicados pelo Ministro do Interior. 

Sala das sessões 12 de Dezembro de l9U. - Pereira Braga. -
José Lobo. 

A emenda não tem cabida no orçamento da d·espeza do Mi· 
nisterio do Intertor, pàr se tratar de ensino technico profiss.ic~nal 
·a.ffecto á pasta da Agricultura Industria e ÇommercLo. 
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EMENDAS DA. COMMISSÂO 

1• 

A' V·erba 28" (Soccorros Publicos) reduza-se de 334:000$ a 
100: 000$, ·excluindo-se dessa ;rubrica as instituições que go:.1am 
de subvenção. 

O Governo manterá as subvenções consignadas na lei n. 2.351, 
de 31 de Dezembro de 1910, .a diversas instituições de cariclad~ 

especifioadamente declaradas .abaixo, com exclusifo das que mar:.-
têm ensino ou serviços que, pela sua natureza, sejam da l!Ompe-
tencia de outros · ministerios: 

A' Assistencia Publica aos Pobres, dirigida pela 
irmã Paula ......... ; ....... ...... . .. ...... . . 

A' Maternidade da Oapital Federal ........... . .. . 
A · Associação ;protectora dos Cegos 17 de Setembro 
Ao Asylo S. Luiz da Velhice Desamparada . .... .... . 
Ao Instituto de Protecção e Assistenc;ia á Infancia 

do Rio de J•aneiro, comprehendido o auxilio pa-
ra aluguel de casa ...• . ....................... 

Ao Asylo do Bom Pastor . . ...................... . 
A' Liga oontra a Tuberculose da Capital Federal.. 
A' Liga contra a Tuberculos·e de S. Paulo .... .' ... . . 
Instituto Pasteur de S. Paulo ..................... . 
Sanatorio S. Luiz de Piracicaba .................. . 
Hospital de Tuberculosos de Itajubã .............. . 
Liga contra a Tuberculose da Bahia . . ..... . .. . .. . 
Liga contra a Tuberculose do Recife . .. .. . ..... . . . 
Liga contra a TubeFculose de Campos .... . . .. .. .. . 
Liga contra a Tuberculose de Juiz de Fora ....... . 
Lyceu Salesiano d-o Estado da Bahia ............. . 
Collegio dos Orphãos de S. Joaquim, na Bahia .. . . 
Instituto Pasteur do Recife .. . .. . .. ..... . ..... . . . . 
fo~tituto Pasteur de Juiz d~ F'•Jl\1 ..•...... . .••. •. •. 

Instituto Pasteur de Porto Alegre ... , ............ . 

120:000$000 
60:000$000 
20:000$000 
20:000$000 

30:000$000 
4:000$000 

24:000$000 
24:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
li): 000$000 
1'0:000$000 
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Hospital para Tuberculosos de Leopoldina ......... . 
Hospital para Tuberculosos de Além Parahyba .. .. . 
Hospital para Tuberculosos de Ponte Nova .. . .... . . 
Hospital para Tuberculosos de Lavras , ..... .. .. .. . 
Hospital para 'ruberculosos de S. Sebastião de Viçosa 
Hospital para Tuberculosos de Par á (Minas) .... . . 
:Hospital da Capital da Parahyba ... . ....... .. .... . 
Asylo de Alienados de Th:erezina ............ . .. . . . 
Hospital de Caridade de Pened?: ... . ..... .. . . ..... . 
Liga contra a Tuberculose do Ceará ... . .. . ....... . 
Hospital de Caridade de Florianopolis ..... . ...... . 
Santa Casa de Misericordia do Rio Preto ......... . 

10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 

2:000$000 

O Governo estabelecerá as normas para a prestação de contas 
das quantias porventura despendid·as por esta autorização . 

Na verba 13 - Pa:etorias - Material, eleve-se o aluguel para 
11 pretorias urbanas a 200$ mensaes e duas suburbanas 'ª 100$000 
mensa:es. 

4n 

Supprima"se na verba - Conselho Superior do Ensino - a 
quantia de 8: 280$000 para chauffeur, a judante, gazolina, pneuma-
ticos, 1reparos, etc., do automovel do Presidente do Conselho. 

5n 

Art. Fica revigorado o credito de 272: 575$088 aberto pelo 
decreto n. 8.484, de 28 de Dezembro de 1910, . para conclusão das 
obras do edificio da Escola Nacional de Bellas Artes, visto não 
ter si'do utilizado. 

Inclua-se na verba "Obras" a importancia de 200: 000$000 pa-
ra "continuação das •Obras do edificio do Externato do Colleg.i'J 
Pedr-0 II." 



7ª 

Augmente-se na verba - Conselho Superior do Ensino - - a 
quantia de 17: 400$000, sendo 14: 400$000 para pagam.ento das din.-
rias .a que têm direito os membros daquelle conselho nas duas 
sessões ordinarias annuaes e 3: 000$000 para despezas com o trans-
porte d·os referidos· membros. 

8ª 

Inclua-se no materià.l da Repartição Central de Policia o cre-
dito de 20: 000$000 'para pagamento a peritos e despezas com a 
expulsão de estrangeiros, extradição e passagens via mariti.ma. 

9n 

Inclua-se na verba "Obras" 'º credito ·de 200: 000$000 para con-
tínuação das obras do Desinfectorio Central da Saude Publica. 

Inclua-se na verba - Escola Nacional de Bellas Artes - o 
credito de 50: 000$000 para mobiliart.o, installação e despezas e m1 
laborat0rios e gabinetes. Para a esoola, mud!ada para o novo edi-
·ficio em 1909, não foi ·comprado mobiliario; nunca possuiu labo-
ratorios. 

11" 

Art. Fica o Governo autorizado a lançar mão do credito 
dr 120: 000$000 aberto pelo decreto n. 8.941, de 28 de Dezembro de 
1910, para occorrer ãs obras de reparação e segurança d.o edifi-
cio onde funccionou o Instituto Nacional de Musica, ao qual nftu 
foi dada applicação por ter sido votado no fim do exercicio com 
a designação de supplementar. 

12ª 

Inclua-se na verba "Obras" a consignação de 200: 000$ para 
iireformas no antigo edificio da Bibliotheca e sua adaptação para 
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o Instituto Nacional de Musica·", ~ visto não ter o Governo S·e utlr 
Vzado do credito de 200: 000$ que para tal fim foi consignado na 
_verba "Obras" ,do orçamento de 1911. 

13ª 

Inclua-se na ve:rba "Obras" o credito de 100: 000$ "para obras 
no Instituto Benjamin Constant", . visto , não ter sid-0 utilizado o 
que estava votado no · orçampnto de 1911. 

14n 

Augmente-se para 1.300: 000$ o credito da consignação-".para 
serviços publicos e ·Obras federaes no territorio do Acre" - da 
verba - Prefeituras, justiça e outras d·espezas no territorio do Acre. 

·\ 

15• 

Supp.rima-se na verba 33 .,.--- Prefeituras, justiça, etc., no ter-
ritorio do Acre - o credito Je 200: 400$ da rubrica .- "Commissão 
de Obras Federaes "-, visto tE;r sido extincta aque]1'a commissão 
pelo decreto n. 9.158, de 29 de Novembro ·de 1911. 

16• 

Ao credito de 481: 000$ autorizado para "subvenções aos 'in-
stitutos de ensino" - .addiccione-se a quantia de 23: 400$ para a 
Faculdade de Medicimi do Rio de· Janei'ro. 

Inclu:a"se na verba - Subvenções a institutos de •ensino 
_:__ "subvenção ã Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro" - a 
quantia de 23: 400$, sendo 6: 000$ para vencimentos do professor 
extraiordinario de chimioa analytica .e industrial; 5: 400$ para 
vencimentos do preparador ·da mesm.a cadeira (não foram contem-
plados no augmento feito ãquella subvenção no parecer do relator 
e são cargos creados pela lei oi:ganica . do ensino) ; 12: 000$ par.a 
vencimentos de dous .professores contractados ·do curso odontolo-
glco, que, em virtude da mesma lei, têm de reger cursos no anno 
proximo. 
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Substitua-se por esta tabella, org,anizada de accordo com o de-
creto n. 9.197, de 9 de Dezembro de 1911, a qu3 se ,acha na pro-
posta do Governo para o orçamento de 1!112: 

ARCHIVO NACIONAL 

Pessoal 

1 director com 8: 000$ de ordenado 
e 4: 000$ de gratificação, decre-
to n. de de Dezembro de 
1911 ....... . ...... .. . . ..... . 

3 chefes de secção a 5: 600$ de or-
dena!fo e 2:800$ de gratificação 
idem . -: .. · . . . . ......... , ... . . . 

4 archivistas .a 4: 800$ de ordenado 
e 2: 400$ de gratificação, idem. 

3 sub-archivistas a 4: 000$ de orde-
nado e 2: 000$ de gratificação, 
idem ...................... . 

9 amanuenses a 3: 000$ de ordena-
do e 1: 500$ de gratificação, idem 

1 porteiro com 2: 000$ de ordenado 
e 1: 000$ de gratificação, idem. 

1 ·ajudante de porteiro com 1: 660$ 
de ordenado e 800$ de gratifi-
cação, idem ................. . 

Para o archivista, que serve de se-
. cretario, ·idem ........ . . . ..... . 

12 :000$000 

25:200$000 

28:800$000 

18:000$000 

40:500$000 

3:000$000 

2:400$000 

1 :200$000 

Pessoal subalterno 

6 serventes . . ................... . 
1 inspector datl officinaes de enca-

dernação ·e typographia ...... . 
1 zelador de machinas a 125$000 .. . 

10:800$000 

3:600$000 
1:500$000 

131:100$000 



1 aprendiz de typogr.apho a 80$000 . 
1 dito encadernadd1: .a 30$000 ... . . . 

· 2 enca derna dor·es-douradores a 5$000 
diarios . . .. . .. . . .. .. .. . . ... . . 

1 compositor com 6$ diarios . .. . . . . 
l impressor com 5$ diarios . . . . . . . . 

Materiai 

18" 

. 9Bó$ooo 
360$0ÓÓ 

3:660$000 
2: 196$000 
1:830$000 24 :906$000 

156 :006$000 

Substituir por esta tabella a qu e se acha na proposta. 

ORÇAMENTO PARA 1912 

i N STITU'.IJO fü~N.TAMIN CONRTAN T 

Pessoai 

1 dir.ector com 5: 600$ de ordenado 
e 2: 800$ de g.ratificação, decr e-
to n. 9 . 026, de 16 de Novembro 
de 1911 . . . ... ... .. . . . . . .. . . . . 

:: professores de instrucção prima-
ria a 5: 600$ de ordenado e r éis 
2: 800$ de gratificação, idem .. . 

5 professores de instrucção secun-
daria idem, idem ... . . . ... . . . . 

9 professo1·es ele 'musica idem, idem 
5 repetidores do curso de sci encias 

e lettras a 2: 800$ de ordenado 
e 1: 400$ de gratificação, idem. 

3 r epetidores do curso de musica 
idem, idem . .. . ..... .. ... . . . . 

1 dictante copista, idem, idem .. . . . 
1 leitor em voz alta para ambos os 

sexos com 2: 400$ d.e ordenado 
e 1: 200$ de gratificação, idem. 

8: 400$000 

16:800$000 

42:000$000 
75 :600$000 

21:000$000 

12 :600$000 
4: 200$000 

3:600$000 

8 
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1 meciico clinico .- ldem, idem .... ... . 
1 medico oculis.t~; .,'g1;atificação . .' .' .. 
1 escripturart.o - aYchivista, idem, 

idem .. . . ,,, .. , . ,. ., ........ .. ... . 
7 mestres a 2: ú.úd$ ·ele ordenado e 
, .. 1: ooo ~ de gratificação, idem .. . 

i .. d·entlsta _com . ?_; _~Q.Oj__g_e_ __ ordenado 
e 800$ ele graÜficaÇão, idem .. . 

1 ecõnomo com 1: 20 0$ de ordenado 
e 600$ de gr atificação, idem'.~ . : · 

1 inspector de alumnos idem, idem 
1 inspector a de alumnas, idem, idem 
;:; contra-mestres a 1: 000$ de orde-

nados .. e ' 500$ de gratificação, 
idem . . . . ...... .. . .. . .... . .. . 

1 enfermeiro (sub-inspecto.r. de alu-
mnos) com 800$ de ordenado e 
400$ de gratificação, idem . . ... 

1 enferm eira (sub-insp ectora de 
alumnas) idem, idem . ........ . 

2 professores em disponibilidade, 
idem, art. 206 .. .. .. ... . . ... . 

Pessonl su,balteni,o 

1 machinista com 1: 600$ de •orde-
nado e 800$ ' de gratificação (d e-
creto n. 9.026, .de 16 de Novem-
bro de 1911) .. · .. ... ......... " 

1 roupeira com 800$ de orden ado e 
400$ de gratificação, idem: ... . 

1 porteiro idem, idem .. . ........ . 
1 continuo com 560$ de ·Ordenado 

e 280$ ele gi::atificação, idem .. . 
1 cozinheiro, gratificação, idem . . . . 
1 chacareiro-jardineiro, gratificação, 

idem ........ . ... . ......... . . 
1 despenseh·o, gratificação, idem .. 

1 

3:600$000 
.. ·3:006$00Õ 

3: 600$000 

. 2i: 000$000 : 

2:400$000 

1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 

7:500$000 

1: 200$000 

1:200$000 

16:8.00$000 

2·: 400$000 

1:200$000 
1:200$000 

840$000 
1 :200$000 

1 :080$000 
600$000 

249 :900$000 



1 ajudante de cozinheir~>; g,rp;tifica-
ção, idem ....... . . ... . ...... . 

Serventes para ambas as secçõe!;\;· · 
lavadeiras, engommadeiras, co-
peiras, etc., idem 

19• 

600$000 

9:120$000 

Verba 20 - "Directoria Geral de Saude Publica." 

18 :240$0(10 

Supprima-se no "material" da "Repartição Central'" a consi-
gnação "Para diaria de alimentação dos ajudantes da 'directorht 
çlestacados no serviço da visita externa do porto, na m.zão de 10$. ·· 

Reduzam-se nesse mesmo material: 
a 5:000$ o credito para - " Livros e objectos de expefüent", 

jornarn e encadernações" ; 
a 10: 000$ o credito para - "Impr·essões, publicações e despe-

zas eventuaes, inclusive a contribuição, etc."; e 
a 100: 000$ o credito para "Material, construcções e eventuaes 

.Para o serviço geral." 
. Sl:lbsti;tua-se a tabella da rubrica - "Serviço de prophylaxia 

ela febre -amareHa " (pessoal, pessoal sem nomeação e material) 
pela seguinte: 

SERVIÇQ DE P~OPHYLAXIA DA FEBRE AMARELLA 

Pessoal 

1 inspector de serviço a 9: 600$ de 
·ord, - e 4: 800$ de grat., idem . .. 

1 administrador com 4: 800$ ele 
ord. e 2: 400$ de grat., idem ... 

1 almoxarife com 4:·000$ de ord. e 
2: 000$ de grat., idem ... . ..... . 

1 escripturario-archivista com réis 
3: 200$ de ord. e 1: 600$ de grat. 
idem ... . .... ,. . .. . ... . . . ... . 

5· chef!:)s de turmas. a 2: 400$ de or.d . 
e 1: 200$ de grat., idem . . . ~ .... 

14:400$000 

7:200$000 

6:000$000 

4:800$000 

18 :000$000 -: ' 50!400$000 



üS . 
Pessoal subalternó 

'Trabalhadores, pedreiras, bombei-
ros, torneiros, carroceiros, se-
geiros, machinistas, foguistas, 
cocheiros, ajudantes, serventtis 
de 1 • classe, · serventes de 2" 
classe, etc.; lei n . 2.356, de 31 
de Dez. de 1910 . . . . . .. ..... . . . 

120 capatazes 'ª 2: 160$000 ... ... .. . 
5 carpinteiros a 3: 000$000 ... . ... . 

960:000$000 
259:200$000 
15: 000$000 
36: 000$0ob 15 guardas de 1" classe a 2: 400$000 

1li guardas de 2ª classe a 1 : 800$00'0 27:000$000 1 .297:200$000 

Material 

Material para os serviços de 1frb-
phylaxia . 10~:000$000 

1 .447: 600$.000 

Verba 20: "Directoria Geral de Saude Pu bJ.ica. " 
Reduza;se a 360: 000$ o credito do "Pessoal •sem nmneação" da 

rubrica . " Inspectoria d:e Isolamento e Desii:ifecção ", diminuídas 
convenientemente as diversas classes desse pessoal pela d.irectoria. 

Fundam-se em uma só consigírn:ção: "combustível, lubrifican-
tes, expediente, asseio e eventuaes ", com o ctedit-0 ·de 14: 000$, as 
duas consignaçõ·es do "material " dessa mes1rtà ~ubrica - "com-
1Just ivel e lubrificantes" e "expediente, assefo e eventuaes." 

Reduzam-se rlÓ nfaterial dessa mesma rubvica"; 
A 72: 000$, o credito para "sustent•o e fOrnag.enl de i:J.nimae§ "; 
A, 84: 000$, o ci·eêlito para " desinfectântes· e rhat'eriâl pará d.es-

infecções; 



A 94: 000$, o cre<lito para "conserv·;i,ção e acquisição de ma-
terial "; 

" 
R eduzam-se .no " material " da rubrica - "Lab~.ratorio Bacte-

riologico"; 
A 1: 500$, o credito da consignação - "Objectos de expedien-

te e livros"; 
A 2: 500$, o credito da consignação "Asseio e eventuaes " ; 

Rechrnam-se no " material" da ruprica - "_H,ospital S. Sebar;-
ti1ão "; 

A 6:000$, o credito pa ra - "Combustível e lubrificantf1.s''; 
A :i2: 000$ .o credito para - "Roupas e utensílios de enferma-

rias "; 
A 8:000$, o credito para - " Illuminação "; 
A 25: 000,$, o credito para - "froyi.sõ.es de pharm,acii)- "; 
1}. 2: 500$; o credito para - "Moveis "; 
A 20: 000$, o cr edito para - "Conservação do material " ; 
A 3: 000$, '° credito par.a - "Sustento e forragem de animaes "; 
A 20:000$, o credit9 para -- "EventuaE!s ". 
H.ecluzam-s.e no "material geral"; 
A 48:000$, o credito para - "JYioveis, objectos de expedien-

t e, et c., das del egacias ·de saude"; 
A 20: 000$, o credito para - " Gr~ti~icações ao pess.oal, de ac-

côrdo, etc." 
Verba 20 - Directo.J;ia Geral de Saude Publica: 
1Substitua-se pela tabella junta toda a rµbrica - Estados 

Districtos Sanitarios - até onde diz : 
" Hospitaes de · isolamento nos Estados, com a dotação de 

20: 920$, que deve s eT conserv.ad.a ." 
Justifica essa substituição o de.ereto n . 9.157, de 29 de Novem-

br.o de 1911. 
Supprima-se a consignação " para serviço quarentenario e de 

desinfecção no Estad·o · cie Matto Grosso." 
Supprima-se 'ª rubrica "Serviços do Porto - P ess.oal ", por 

estair incluída nos serviços de que trat;i, o decreto n. 9.157, de .:3 
' . 

de Novembro de 1911. 
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Supprimam~se as rubricas "'Barca de desinfecção do porto", 
''Estação da visita do porto" (pessoal selll nomeação e materÜtly; 
"Lanchas Fernandes Pinheiro, Rocha Faria, Vellez e enfermaria 
fluctuante ", por estarem incluídas nos serviços de que trata o 
decreto n. 9.157, de 29 de Novembro de 1911. 

· Supprimam-se no "material geral" as consignações: 
"Para aéquisição, concertos,. combustivel, lubrificantes, etc., 

na Capital Federal e no · Estado do Rio"; 
"Idem, idem, nos Estados"; 
"Aluguel de casa para as inspectorias ", por estarem incluídas 

nos serviços de · que trata o decreto n. 9.157, de 29 de, Novembro 
cre 1911 . 

Supprimam,se no mesmo "material geral" as consignações : 
"Para acquisiQ ií.o de um r ebocador 'possante para a Ins pe- · 

ctoria. do PaTá "; 
"Para a construcçã,o de um edifício para abrigo .!ió mat:erial 

fluctuante d.a Inspectoria do Rio Grande do No•rte ... " 

Natureza da clesvezci - L egislação 
Serv.iços de policia sanitaria' e de 

prophylaxia nos portos da Re-
publica. 

1 

Rio de J"an·eiro 
Prophylaxia do po.rto. 
Pessoal : 

l iuspector com 7: 200$ de ordena-
. do e 3 :· 600$ · ele · gratificação, 

decreto n. 9.157, d~ 29 de No-
vembro de 1911 ........ ... .. . 
Policia sanita.ria do portei. 
Pessoal: 

• ·~ . f'l ~ . . . . . ' J 

6 1ns·pectores de saude com 6: 400$ 
de ordenado e 3: 200$ de grati-
ficaçã,o, id•em 

10:800$000 10 :800$000 

. . .: 
·; ... ·:·E , 

57:600$000 
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4 medicos auxilia res com 4: 800$ de 
ordenado e 2: 400$ de gratifica-
ção, idem .. 1, . . , . , .. .. . .. ... ... · 

1 encarregado de materi>al fluctua- . 
ante com 4: 000$ de ordenado e 
2 : 000$ de gratificação, idem ... 

1 interprete com 2: 800$ de orden a-
do e 1: 400$ de gratificação, 
idem . . .. . .. .. . . . . ... . . ... . . 

3 guardas sani tarios com 1 : 600$ de 
orden ado ·e 800$ de grati fi ca-
ção, idem .... . . . . ... . .. . . .. . . 

Estados 

Po.rtos. de 1" cl!asse: 

Maná!o·s, Belém, Recife, São Salva-
dor, Santos e Rio Grande do 
Sul. 

P essoal : 

6 inspectores de saude com 4: 800$ 
de orden ado e 2·: 400$ de grati-
cação, idem ...... ...... . . ... . 

l '.; a judantes com 3: 200$ de orde· 
nado e 1 : 600$ de gratifi cação, 
idem . . . . . .. ... .... .. .. . . 

6 secretarios com 2 : 400$ ele orde-
nado e 1: 200$ d'e gratificação, 
idem . . . .... ..... .. .... ... . . 

6 escripturarios - •ar chiv.ist as com 
1 : 600$ de ordenado e 800$ de 
gr atificação, idem ...... . .. .. . 

l S guardas sanitarios com 1 : 000$000 
de orden ado e · 500$ de gratifi-
cação, .idem 

Portos de 2" dasse: 
São Luiz, ... Forta leza, · Viétoria, P a-

ranagÚ~ ' e Corumbá. 

28: 800$000 

6:000$000 

4: 200$000 

7:200$000 103 :800$000 

43: 200$000 

57 : 600$000 . 

21:600$000 

14:400$000 

27: 000$000 163 :.800$000 

'1 ' 
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Pessoal: 
5 inspectores de s·aude com 3 : 600$ 

de ordenado e 1: 8,00$ de grati-
ijca:ção, ide11.1 .... . ........ . . . 

8 ajudantes com 2: 400$ de ordena-
du e 1: 200$ · de gratificação, 
idem . ... . .. . .... . .. . .... . .. . 

lí escripturarfos - archivistas com 
1: 600~ de ordenado .e 800$ de 
gratificação, idem ..... . . • . . .. 

16 guardas sanitarios com 9: 600$ 
de .ordenado e 480$ de gratifi-
cação, idem 

Portos de 3ª classe: 
Amarração, Natal, Cabedello, Ma-

ceió, Aracaju' e Florianopolis 
1i inspectores de saude com 3: 2,00$ 

d·e ordenado e 1: 600$ de grati-
ficação, idem . . . . . . , .. .. .... . 

ti ·ajudantes com 2: 000$ de ordena-
naido e 1: 000$ de gratificação, 
idem . . ...... . ... . . . .. . . . 

6 escriptm'arfos - archivistas com 
1:600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, idem 

12 guardas sanitarios com 800$ . de 
urclenado e 400$ de gratifica-
ção, idem 

Portos de 4ª classe: 
Itajahy e São Francisco 

2 inspectores d·e saude com 2 ! 400$ 
de ordenado e 1: 200$ ele grati-
ficação, idem .... . ........... . 

2 guardas sanitarios com 660$ de 
ordenado e 330$ de gratifica-
ção, idem ... ... ..... . ....... . 

Pessoal . . .. . . . ... . ... . 

27: oqo$ooo 

18: Q.00$000 

12:000$000 

14:440$000 71 : 440$000 

!18:800$000 

18:000$000 

14:400$000 

14:400$000 75:600$000 

7:200$000 

1:980$000 9: 180$000 

434:6B0$000 



Natureza da despeza - Legislação 
Pessual subalterno : 

Rio de Janeiro 

P.rophylaxia do porto . 
1· mestre do navio de desinfecção a 

10$ diar.ios, decreto n. 9.157, de 
29 de Novembro de 1911 . . .... . 

1 machinista a 10$ diarios, idem . . 
~ foguistas a 6$ diarios, idem . . ... . 
8 marinheiros a 5$ diarios, idem . . 
1 chefe de des,infectadores com a 

gratificação de 3 : 000$000 an-
nuaes, idem . .... ... .. .. . .... . 

4 desinfectadores com a gratifica-
ção de 2: 400$ annuaes, idem .. 

Poficia sanitaria do porto. 

1 mestre de navio a 10$000 d.iarios, 
idem, ............ . .. ... .. .. . . . 

1. machinista de navio a 10$ clil!,-
rios, idem . .. . .. . . . ...... . .. . 

5 mestres de lancha a 9$ diarios, 
idem .. .. .. ..... . .. .. .... ... . 

5 machinistas ã 9$ diarios, idem .. 
55 foguistas a 6$ diarios, 'idem .... .. 
25 mari~1heiros a 5$ diarios, idem .. 
1 servente cori1 a gratificação de 

1 : 200$ annuaes, idem .... ... . 

Estados 

Portos de 1" classe: 
Manáos, Belém, Recife, São Salva-

dor, .Santos e Rio G1'ande do 
Sul. 

12 mestres de lancha a 8$ diarios, 
i~ern . . . . . .. . . . ..... . ...... . . 

3:660$000 
3:660$000 
6:588$000 

14:640$000 

3: 000$000 

.9:600$000 

3:660$000 

3:660$000 

16 :470$000 
16: 470$000 
17 : 5~8$0,00 

45:750$000 

1 :200$000 

35:136$000 

41 :148$000 
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12 machinistas a 8$ diarios, idem .. 
12 foguistas •a 5$ dia:rfos, idem . . . . 
48 marinheiros, a 5$ diarios, idem . 
6 desinfectadores de 1 • classe com 

a gratificação de 2: 400$ an-
n uaes, idem ................. .. 

12 desinfectadores de 2• ctasse com 
a gratificação de 1: 800$ an-
nuaes, idem 

Portos de 2• classe: 
São ·Luiz, Fortaleza, Victoria, Pa-

ranaguá e Corumbá 
ti mestres de lancha •a 7$ diarios, 

idem .. , .... .. . . . . ... . ..... . 
5 machin•istas a 7$ diarios, idem .. 
5 foguistas a 4$ diarios, idem ..... 
2G marinheiros 'ª 4$ diari'os, id·em. 
10 desinfectadores com a gratifica-

ção de 1 : 800$ annuaes, idem .. 

Portos de 3• cJ.asse: 
Amarração, Natal, . Cabedello, Ma-

ceió, Araoajú e Florianopolis. 
6 mestres de lanclm a 7$ diarios, 

iden1 . . . ....... ... ..... ..... . 
e machilristas a 7$ diarios, id en~.: 
6 foguistas •a 4$ diarios, idem .. ... 
24 marinheiros a 3$ d.iarfos, idem . . 

Portos de 4" cla;sse: 
Itajahy e São FrancLsco. 

2 machill'istas a 5$ dia.rios, idem . . 
Natureza d a despeza - Legislação 
2 patrões •a 4$ diarios. Decreto 

n. 9 .157 de 29 de Novembro de 
1911 ( . . . .. ........... ... . . . 

2 marinheiros a 3$ diarios, idem . . 

35:136$000 
21:960$000 
87:840$000 

14:400$000 

21:600$000 

12 :810$000 
12:810$000 

7:320$000 
29:280$000 

18:000$000 

15 :372$000 
15:372$000 
8:784$000 

26:3 ()2$000 

3: 660$000 

2: 928$000 
2: 196$000 

216:072$000 

80:220$000 

65:880$000 

8: 784$000 

516:882$000 
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Pessoal subalterno: 

Material 

Al uguel de casas para as Inspecto-
·rias . . 

·,• 
Rio àe Janeiro 

Prophylaxfa do por to: 
Expediente, desinfectantes, utensi-

lios ele desinfecção e despezas 
eventuaes . . ..... . .. ..... , .. . 
Polici'ii, sanitar.ia d'ô po·r.to : 

Expediente, acquisição, . concerto 
· combustivel, lubrificantes, apres-

tos e mais .artigos de custeio 
das lanchas e escaleres da Ca-
pital Federal e no Estado do 
Rio de J aneiro 

Estados 

Portos de 1• cl.asse : 
Expediente, asseio, desinfectantes, 

acquisição, concertos, combus-
tiYel, lubrificantes, aprestos e 
mais artigos de custeio das· lan-
chas e escaler es , . . , . . . . . , .... 
Portos de 2ª classe: 

FJxpediente, asseio, desinfectantes, 
acquisição, concertos, combus-
tiYel, lubrificantes, aprestos e 
mais artigos de custefo das lan-
chas e escalere.s .. . , .... , ..... 
Portos de 3ª classe: 

Expediente, asseio, desinfectantes, 
ac:quisição, concertos, combus-
tivel, lubriÚcaútes, ap1~estos e 
mais artigos de custeio das lan-
chas e escaler es . . ........ , ..,...,-:-· 

. 25: 200$000 

3: 000$000 

100 :000$000 

95:000$000 . .. . · 

60:000$000 

60:000$000 
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Portos de 4" classe: 
Expediente, asseio, <desinfectantes, 

custeio e conservação dos 
transportes maritimos ..... . . . 

Material ... 

.· 

3:000$000 ' 

ORÇAilfEN'l'O DE 1912 

Brigada Policial do l),istricto J.i1e clernl 

346:2QQ$000 

Faç&m-se as seguintes altemções no orçamento da despeza com 
esta coTporação para -o exercicio de 1912: 

Verb:as diversas: 
Onde se diz - "Gratificaçqes para 1.350 praças engajadas, 

148: 230$" altere-se par.a - "Gratificações ás praças engajad:as e âs 
que tiverem mais de dez annos de serviços, sem interrupção, réis 
150: 000$000." 

Augmente-se a rubrica "Gratif.icação esp,epi,!lil aqs _sar15.ep.tos ef-
fectivos, 77: 190$000." 

Onde som ma "8.001: 318$900 '', altere-,se P;:tra "?._0,80: 278$900. " · 

Material: 
Rubrica - "Remonta de animaes, ,60:0.00$" - reduza-se par>t 

"55: 000$000." 

Rubrica - "Obras e conservação dos quarteis, repartiç,qes e 
hospital, 200: 000$" - reduza-se para "Hi5: OOQ,~09.0." 

Onde somma - "894: 000$ " - s-Uere-.se para "?54: OQO$QQ.O." 
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Somma geral - "8.895: 318$900" altere-sé par,a "8.934: 278$900.' 
Augmento-38 : 960$ ou metade votada pela tTnião-19: 480$000. 

21" 

Verba 10" " Secretaria de Estado ''. 
Substituir por esta tabella, organizada de accôrdo com o de-

creto n. 9.196, dEj 9 de Dezembro de 1911, a que se ácha na propos-
b do orçamento para 1912. 

10.-Secretaria de Estado: 
Pessoal: 

1 Ministro de Estado - Decr. 27 H 
de 1 ele Dezembro de 1889 ..... 

Gratificação ao Ministro para r e-
presentação - Decr. leg. nu-
m ero 260, ele 2lJ de Dezembi·o 
de 1894. . . . ...... ... ... .... . 

Gratificação ao pessoal do gabine-
te elo Ministro - L eis ns . 266, 
de 24 de Dez . de 1894; 652, de 
23 el e Nov. de 1899; 957, de 30 
el·e Dez. de 1902; 1.617, de 30 cie 
Dez. de 1906; e 2.221, de 30 de 
Dezembro de 1909 .... . . .... . . . 

Gratificação ao assistente do Minls-
terio, p ar a r.epresentação -
Lei n. 266, de 24 ele Dez . ele 
1894, •e decr . n. 3.191, de 7 
ele Jan. ele 1899, § 3° elo a rt. 2° 
e art. 18; e fei H. 2.356, ele 31 
de Dezembro de 1910 . . ....... . 

3 Dir·eCtores geraes a 12: 000$ d e 
ord. e 6: 000$ de grat. - Decs . 
ns. 3.191, de 7 de J an. de 1899, 
art. 2°; 1.555, ele 13 de Nov. de 
1906; e 2.092, de 31 de Agt. de 
1909; e lei n. 2.221, ele 30 de 
Dez . de i9o9, ·e dec . n. 9.196, 
de 9 de Dezeinbro de l911 ... .. 

Z4:óó6$ooo 

12 :000$000 

6:000$000 

3:600$000 45:600$000 

5,1: 000$000 



G. D\rectores . de sec!)ãO a 8: 000$000 
.·. . .d€l ore'! .. . e, 4 :000$QOO d€l grat.-

Idem ...... ............. .. .. . 72:000$000 
12 Primeiros officiaes a 6: 400$ ... de 

ord. e 3: 200$ d.e grat.- Idem .. 124:8 00$000 
12 Segundos officiaes a 4: 800.~ !le 

ord. e 2 : 40_0$ d~ , grat.-;--Ldem ... · . 86: 400$000 
28 Terceiros officiaes a . 3·: 600$. de . . 

ord. e 1:800$ de grat.-Idem.. 151: 200$doo 
1 Porteiro com 4: 000$000 de ord. e 

2 : 000$ de grat. - Idem. . . . . . . . 6: 000$000 
1 Aju dante ele porteiro com 2:880$ 

de ord. e 1: 440$0000 -de grat. 
- Idem .. 

G Continuos a 2 : 000$000 de 011d. e 
1: 000$ de grat. - Idem ..... . .. · 

1 Continuo elo gabinete elo Min'is-
tro com 2: 400$000 de ord . e 
1 : 200$ de grat. - Idem ..... .. . 

5 Correios a 2: 000$ de ord. e 1_: 000 $ 
ele grat. - Idem ... . .... .. .... . 

Para o funccion.ario da Secr·etaria, 
ou pessoa estranha, que exer-
cer o logar de SiJcretario do Mi-
nistro - Lei n. 2.221, de 30 de 
Dezembro de 1909 ... .. ..... . . . 

Para o funccionario da mesma S·e-
cretaria qu·e exercer o logqr de 
official de gabinete do Minist1;o 
- ~dem ... . .......... . ..... . 

Para o 3° official que auxilia o 
consultor geral -da · -Republica.-
Idem ................. . .. . ... : 

Pessoal de nomeação: 

4:320$ 000 

18:000$000 

. 3:600$000 

15 :000$Q00 

12:000$000 

6:Q00$000 

1: 200$000 

,:. 

554:520$000 

Na consignação - " Para gratificação a dous au~iliares no ser-
viço de expediente -e r egistro de patentes ela· guarqa nacional, na 
razão ele 3 : 600$ '. ' ~ supprima-se o creçlito de, 7: 200$, v_isto aquelle 
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l:!<:Jrviço ter passado para os funccional'ios da Secretaria • . á vist a da 
r eorganização dada pelo decreto n. 9.196, d·e 9 ~e Dezembro de 1911. 

22" 

· Substituir por esta tabella a que se acha na proposta· para_ 1912, 
para o Instituto . Nacional dos Surdos-\Mudos, de accôrdo com o 
decreto n . 9.198, el e 12 ·de Dezembro de 1911: 

25-Instituto Nacional ele Surdos-Mudos: 
P.essoal : 

Director com 5: 600$000 de ord. e 
2:800$ de grat. - Decreto nu-
mero 2.964, de 23 de Março de 
1901, e 6.892, de 19 de Março de 
1908 .. . . '. ; .. ' ... ' ... ' ... . . . 

'i P rofessor es de linguagem articula-
da e l eitura sobre os labios 
4: 000$ de orcl. e 2: 000$ de grat. 
- Idem ... . .. . . ... . . . ...... . 

1 Professor de mathematica, geogra-
ph ia e historià do Brazil; idem 
- Idem. . ..... . ..... ... . .. . 

2 Professores de desenho e mode-
lagem a 4 : 000$ de ord. e 2: 000$ 
de grat. - Idem . .. .. . .. ..... . 

5 R epetidores a 2 : 400$000 de grat.-
Iclem ........ . . . . . .. ... . . . 

1 Mestre de gymnastica, grat. -
Idem e lei n . 2.356, de 31 de De-
zembro de 1910 . . . ... . . . . ... . . 

Medico com 1 : 600$ ele ord . . e 800$ 
de gr at. - Decrs. ns. 3. 964, de 
23 de Março de 1901 ; e 6.892 de 
19 de Março de 1908 . ...... ... . 

1 Desenhista c01~ 1 : 600$ de ord . e 
800$000. ele grat'. ... . .. . . . . ... . . 

1 Agente-thesoureiro com 3: 200$ de 
orcl . ·e 1: 600$ de grat. - I dem 

l 1 º escripturario com 2: 400$ de 
ord. e l : 200$ de grat. - Idem .. 

8:400$000 

24:000$000 

6:000$000 

12:000$000 

12:000$000 

1: 200$000 

2:400$000 

2:400$000 

4:800~000 

8:600$000 



·. i 

·rso 
1 2° escripturario com 2: 000$ de 

ord. e 1 : 000$ de grat. - Idem 
Para gratificações addicionaes -

Decr. n. 1. 210, d_e 13 de Ja'nêiro 
de 1893 . . .. ...... ... ..... . . 

Pessoal de nomeação do directoi·: 

1 Porteiro gr.at.-Decrs. n . 3. 964, 
de 23 de Março de 1901; e 6.892, 
de 19 de Março de 1908 ....... . 

1 Roupeiro-enformeiro, idem-Idem 
1 Mestre encadernador, idem-Idem 
1 !Mestre sapateiro, idem - Idem .. 
1 Dourador, idem - Idem . . . .. . .. . 
·1 Cozinhe-iro, ·idem - Idem . .. . . .. . 
1 Dispens-eiro, idem - Idem -e lei 

n. 2. 356, de 31 de Dezembro 
d·e 1910 . . . .... . ..... . ...... . 

Serventes - Dec . n . 6.892, de 19 de 
Março de 1908 . . .... .. . . .. . 

23° 

3: 000$0000 

5:406$000 

1 :200$000 
1 :200$000 
3 : 000$000 
2:400$000 
2:400$000 
1: 200$000 

1:200$000 

3:500$000 

' 85: 206$000 

16:100$000 

101:306$000 

Substituir toda a tabella da verba 30" - Corpo d e Bomlieiros 
~-pela que se acha junta, n ecessaria á vista da nova organização 
dada pelo decreto n. 9.048, de 18 de Outubro de 1911. 

A despeza da tabella junta importa em 2.478:501$807. A des-
peza da proposta importa em 2. 470: 315$155. 

Esta verba é daquellas para que só é v-otada metade da ·despe-
za; deve, portanto, s·er votada a quantia de 1 . 239: 250$903,5 . 

A outra metade correrá por conta dos impostos de industria.s 
e profissões e transmissão de propriedàdes. 

O augmento na v'erba sobre a quantia da proposta é de réis 
8: 186$652; mas, como só metade é por conta 'da União, só augmen-
tará o total do orçamento em 4: 093$326. 

Sala das sessões, de Dezembro de 1911. - F elix Pacheco. 



CORPO DE BOMBEIROS 
.Projecto de orçamento para occorrer ás despezas com este corpo durante o anno financeiro de 1912, orga-

nizado de accordo com a lei n . 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, e regulamento que baixou com o 
decreto n. 9.048, de 18 de Outubro de 1911 

VENCIMENTO AFNUAL <b 
" e 

GRADUAÇÕES CLASSIFICAÇÃO DOS CARGOS 
Soldo 

1 
Frurda-Gratifiaa- i Etapa mento 

ção 1 
Somma 

o·~ 
'"<l~ 
~~ 
~ 

TOTAL GERAL 

.Estado Maior 

Administração: 
Commandante ...... .... ... .. Coronel. .. ..... . .. 11:599$992 5:R00$000 
Ifispector geral. ..•..•... , ... Teneme-coronel. •.. 9:600$000 4:800$000 
Assistente do m ateria!. ...... Major .... ...... .. 7:599$996 3:800$004 
Assistente do pessoal. .•....• Major ............. 7:5998996 3:800$004 

Tenente . . ...... , .. 4:599$996 2:300$004 
Secretario .. .. .. .. .. ..... ... . Alferes . . .. . ....... 3:6U0$UOO 1:800$000 

Tenente .......• . . . 4 :599$996 2:300$004 
Quartel-mestre . •. ........... Alferes .. . . .... . ... 3:600$000 1:800$000 

Contadoria: 
lnspector da Ctntadoria ...... Majo1· . . . . . . . . . . . . . : 7 : 599$996 

Capitã.o ......... .. , 6:000$v00 
3:80(.'$004 

Thesoureiro e pagador ....... 

Corpo Ranitario : 
lnspector do serviço sanitario Major .•.......... . 
Medico . ....•. ............ ... Major . .. ...... .... 
Medico ............. ....... .. Capitã.o ..... . .. •. .. 
Medico adj;.mto .. . . . ..... .... Tene,ite ....... . . .. 
Pbarmacentico .. . ......... ." •. Capitão ....... . ... 
.f'harmaceu6ico adjunto .... ... Tenente .. . .. .. .... 
Dentista . ....... ... .... .. ... Alferes ............ 

Estado MenM 

Ajudante ................ , . . . Sargento .. . . . .... . 
Quartel uíestre .. . . . . . . . . . . . . . Sargento .. ... . . . . . 
Primeiro machinis~a.......... 1° sargento •....... 
Telegraphista. . . . . . . .. .. . . . . . 1° sar gento ..... .. 
Mestre de lancha. . . . . . . . . . . . 1° sargento . . ..... . 
Ferreiro. . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . 1° sargento ...•.... 
Corneteiro-m6r .............. 1° sargento ... ' · .. . 

3:000$000 

7: 599$996 1 3: 800$004 
7:~99$996 3:800$004 
6:000$000 3:000$000 
4: 599$996 1 2: 300$004 
'6. 000$000 3: 000$0tl0 
4:599$996 2:300$004 
3:61J0$000 1 :800$000 

988$200 
988$200 
988$200 732$000 
988$200 549$000 
988$200 549$000 
988$200 549$000 
988$200 549$000 

Ferrador.·- -· ........... -.~º ' .-. . -1° sat~gento, ,-. h .. ,.,,H 988$200 ~549$000 
Segeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° sargento ....... . 988$200 549$000 
Carpinteiro ... .... . .......... 1° sargento . ... ... . 988$200 549$000 
Electricist.'.t., ... . .. •....•. ... 1° sargento ....... . 988$200 549$000 
Pedreiro. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1° sargento. . . ... . 988$200 549$Qu0 
Pintor. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . l 0 sargento ........ . 988$200 549$000 
Correeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1° sargeoto .•...... 
Mecanico chauffeur...... . .. .. 1° sargento ....... . 
Contra-mestre de musica...... 1° sargento ....... . 
Pratico de pharmacia . ... '..,.. 1° sargento .... .. . . 

988$200 549$1100 ' 
98~:ir. 200 \ 549$0110 
988$200 549$000 
988$'200 549$000 

Companhias: 
3:000$000 Commaodaote de companhia. .. ! Capitão . .......... 6:000$000 

Coadjuvantes.. . . . . . . . . . • . . . . Teneute.. . . . . •... 4:599$996 2:300$no4 
Chefe de estação. . . . . . . . . . . . . Alferes. . . . . .. ...• 3:600$0.10 1:800$000 

1° sargento ....... . 988$20ll -
2° sargento ........ 841$800 -
Forriel. .........•. 805$200 -

Segundo mo.chinista . . ... .... 1 zo sargento .. .. .. . 841$800 494$100 
Terceiro _machinísta ......... j Fo1Tiel ..... .. .... . 805$200 237$000 

Cabo de esquadra .. 768$600 
Bombeiro ... . ...... 732$000 -

-
-
-
-

--
-

-
-

-
-
-
- · 
-
-
-

512$400 
512$400 
512$-JOO 
512$400 
512$400 
512$400 
512$400 
5•12$400 
512$400 
512$400 
512$400 
512$<l00 
512$400 
512$400 
512$400 
512$400 
512$400 

-
-
-

512$400 
512$400 
512$400 
512$400 
5l2$400 
512$400 
512$400 

i 
1 

1 

- 17 400$UOO 1 17:400$000 
- 14 400$000 l 14: 400$UOO 
- 11 400$000 1 11:400$000 
- 11 400$000 1 11:400$000 
- 6 900$UOO 1 6:900$000 
- 5 40t1$000 - 6 900$000 6:900$000 
- 5 400$000 

- 11 :400$ ;OO 
- 9:000$000 

1 1 11:400$000 
1 9 :0ü0$000 

- l 11 : 400$000 1 11:400$000 
2 22:800$000 - 11 :400$000 

- 9:000$DOO 4 36:000$000 
- 6:9 0$000 1 6:900$000 
- 9:000$000 1 9:000$000 
- 6:900$000 2 13:800$000 
- 5:400$000 1 5:400$000 

157$000 11: 657$600 1 
15'i$000 1 :657 ~600 1 
157$000 2:389$600 1 
157$v00 2:206$600 1 
lb7$000 2:~06$600 2 
157$000 2: 206$600 1 
157$000 2:206$600 . 1 
15')$000 2 :·206$600 '"' 1 
157$ JOO 2: 206$6üll l 
157$000 2:206$600 1 
157$000 2:206$600 1 
157$000 2:206$600 1 
157$000 . 2:206$600 1 
157$000 2:206$600 1 
157$000 2:206$6\JO 1 
157$00.1 2:206$600 1 
157$JOO 2:206$600 1 

- 9:000$000 6 
- 6:900$000 6 
- 5:400$000 18 

157$000 1:657$600 6 
157$000 1:511$200 24 
157$000 1:474$600 18 
157$000 2:005$300. 6 
157$000 1 : 712$1'>00 1 12 157$000 1 :438$000 48 
157$000 1:401$!00 600 

1:657$600 
1:657$600 
2:389$000 
2:206$600 
4:413$200 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$ti00 
2:206$600· 
2:206$600· 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 

54:000$000 
41 :~00$000 
97:200$000 
9:945$600 

36:268$800 
26:542$800 
12:031$800 
20:550$000 
69:024$000 

840:841!:;?000 

Gratificações de accordo com os arts. 44 e 45 do regulamento ............ . .... . .................. .. .. . .... . ...... . 24:000$000 
51:2i0$000 
24:511$752 

Idem para 350 praças reengajadas (art . 47) ..................... . .. ... . ....... .. ......... ... ....... . ............ . 
Diarias de accordo com o paragraplb unico da art. 30 .... . . . .... .... .. ........................ . .............•. . 
I dem aos sargentos ajudantes e quartel-mestre, lº' sargentos escalant!ls das companhias e eommandantes de postos 

(art. 48), aos 2°• sargentos quando praticando em sargentea.ção (art . 49), e para as gratificações determinadas 
no art. 50 .........•...... . . .. . .. . ......... . . . ........ ... . ...... .. ..... . .. .. .. . ........ . .... . .......... 

Idein em conformidade colil o ar;. 51 . .......... . ........... . ... . .... . .. . .•...........• . . . .. . . . . ..... . ......... 
ldem aos serven tes de accordo eom o art. 169 . .. . ........................ . ............... • ... .. ...... . ...•..... 
I dem ao medico oculi"ta .. .. . .. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . .. . .. . . . . ... . . . ..... ... ...•.. ... ...... , 
Idem ao mestre de gymnastica . . . ............ ... . .. . .. . ...... . . . .. . . . ......... . . ....... . .... . ..... .. . . . . ...... . 

Somma ....... . .. . ... . ........ · · ·· ·· ···· ···· · · · ··· · · · ······· · ····· · · ···· · · · · · ·· · ···· ·•· · · · 

3:840$000 
7 :800$000 

600$000 
3:000$000 
1:200$00[) 

l.556;898$552 





NATUREZA DA DESPEZA LEGISLAÇÃO GBANDE TOTAL 

lleformados 
Offi ciaes: 

Coronel, Euge~io Rodrigues Jardim . . .... •. . 1 Decreto de 28 de Agosto de 1905 .• 
T en entes-C0roneis: 

Eugenio Migue' da Silva ........... . .•• . .... 
Antonio Joaquim da Silva Pereira .. .. .. . ... . 
Zoroastro Cunha . ................ . ........ . 
Luiz Francisco de Miranda .. . . . . .. ...... .. . . 
Francisco de Paula Costa ............ .•.... . . 
H enrique Loureiro . .... •.. .............. .. . 

'.\fajores: 
Emygdio José da Silva ..... ... . . . .... .. .. .. . 
Jacob Gregorio de Lima ..... . . .. . .. ........ . . 
Clemente Stanisláo Figliolia ................ . 
Antonio -Pedro Dionysio .................... . 
Joaquim Domi-ngos do Pr-ªdo ................ . 
Dr. Eduardo Pinheir0 dos Sa:ritos .... ....... • . 
João Antonio Mendes ......... .. ......... . .. . 

Capitães :· . · . 

Idem de 12 de F evereiro de 1906 . 
idem de 6 de Abril de 1907 ....... . 
Idem de 26 de Abril de 1911 ..... . . 
Idem de 7 de Junho de 1911 . ....• 
Idem de 25 de Agosto de 19íl .. . . . 
Idem de 26 de Abril de :).911 . . .... . 

dem de 9 de Outubro de 1905 ..... . 
Idem de 3 de. Outubro de 1906 .. . . . 
Idem de 27 de Novembro de 1905 .. . 
Idem de 15 de Janeiro de 1906 . . .. . 
Idem de 12 de Março de 1906 ..... . 
Idem de 5 de Abril de 1911 .... . 
IdelJI de 29 · de Março de 1911 . . . 

Domingos José Rodrigues Monteiro .......•• • J Idem de 25 de AgostQ de 1911 . . . . 
Firmino José da Silva.. . ... . .. ... . .. .. . ... ... Idem de 15 de Janeiro de 1906 .. . 

T enentes: 

Papel 

5:520$000 

4:080$000 
4:440$000 

10:560$000 
10:752$000 
10 :560$000 
12:096$000 

3:919$992 
3:360$000 
3:960$000 
5:640$000 
3:360$000 
7:599$996 
9:723$984 

7:903$980 
2:640$000 

Paschoal Romano ........................ : • Idem de 7 de Junho de 1911 ... . . 7:080$000 ~ 
Carlos Augusto da Fontoura ......... . .. .... . 
Eduardo Culinier ..... . ...... .. .... . . .-.. . . . . 
Firmino de Mattos Corrêa .... .. . . .. ... . ..... . 

Idem de 3 de Janeiro de 1890 .. . 840$000 
1:680$000 
4:691$995 

Alferes, João .Chrisostomo de Liina ..... .'· . .. . 

Idem de 11 de FevereiTo de 1909 
Idem de 15 de Fevereiro de 1911. 
Id-em de 4 de Fevereiro -de 1909 .. 1:440$000 121:~47$947 

Praças de pret 

1°• sargentos: 
f1':an0tsco de Arauj.o e So.uz.a..... .. .•. . . . . . . . . . Idem de 30 de iMarco de 1903 
f1~go FG~~"Ta B~Tbosa ... ·. · .. . · . . :. · .. . .. .. " Idem de H de SeteinbrQ de úiô:i.". 

oao Joaqmm Theodoro_. ... · · . ........ . • .. . ... . , Idem de 3 de Junho ·de 190-9 .... . 
Ped-ro

1

.Marques. ilos_ .s.antos .. . .. .. ... .. ....... .. ·Idem de 22 de Abril de 1no .. .. . 
= .Q)XJlll!l<º""E._eg,e1! a .. J,'}µto= . . _, . ~- :~#·....:..;,,;, . • , . Idem~de .l de Setembro d.e 1910 .. ·2°5 sal'gen.tos: - · - ~ - - - ~"'? - ~ - - - -'- - · ... 

'_Flo::rei;ici•o Manoel d•a Silva . .. ... .. .. ·,· . . : .. . . . j Idem de 5 de Março de 1896 . . ... · 
~,giostIJ?-ho Noble._. .......... ·:. :. · : .......... I dem de 16 de Agosto de 1897-. ... . 
l'I ·ertu~1·ano Ferr.e1ra do Nascnnento-. . . . . . . . . . Idem de 7 , de Dezembro de 1896 .. 
~~aa1cIBco_ R111n·hoa ... .. .. . ... .... . ... ,., ... ; . . . .fdem de 2 de Setembro de 1899 .. 
t>a:bas sumas . . ..... . .. ........ -. ··.· .... ........ Idem de 26 dé Maio de 1900 .... . 
Al~erto ~nton!o de Oliveira: . . ... ... . :· ....... ., . . ldem de 21 de Julho de 1900 ... . 
Lmz J os.e Lo])es . .. · ......... .... . .-:· . . :••. . . .. . .. Idem de 16 de Fevereiro ··de 1901. 
Rosendo Abel . . ... i . .... . : ......... , . . . . . . • . ~,Idem de 23 de Fevereiro de 1901 
José. Hermogenei;; . . . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . Idem de· zo de A,ggstp de 1902 .. . 
ArmmdQ TeHes de Menezes.... .. ... .. . . .. . ... Tdem de 23 de ·Maià- de 1904 ... . 
J.oaquim Gomes Trigueiro . ; ... . ......... , . . . . Tdem de 26 de Dezembro de 1904 
Thomaz Ignaeio Salba ........... ... .. '.. . . . . Tdem de 13 de Fevereiro de 1905. 
Carl'os 'Ileixeira ;Montebello ....... . : . .. . , . . . . . Tdem de 10 de Abril de. 1905 : . . . 
Manoel Gomes de Lima ............ : ... .. .. .. Tdem de 4 de Setembro de 1905 .. 
Adolpho Ferreira da Silva ... ..... ..... .. . .... ' T:dem de 28 de Novembro de 1907 
Joaquim Barbosa dos Santos Furtado-_.. .. .... ldém de lQ de Março de 1910 ... 

Furrieis: 
João Rodrigues de Andrade .. .. ... · .... .. .... . 
Antonio Joaquim Vieira .... ... ... . . .... .... . 
José Dias de Souza Moura ... . . ....... . . . .... . 
Vasco da <Silva . . .......... . .... . .. . . . ....... , 
Antonio Eleuterio do Espirito Santo . . .... . .. . 
José Ferreira da Silva ... . , .............. . .. , . . 
Francisco Romualdo da Costa .............. .. . 

Cabos de esquadra: 
, Aristides Paulo ....... . .. : . . ..... · .... . . ...... . 

Joaquim Blanco .... . .. .... . ... ... .. .... . '. .. . 
Estevam Panaquito ........ .... . .. . .... ·: .... ; 
João Manoel -dos Reis ................ . ...... . 
Innocencio Mendes das Chagas . .. . ... . .. . .. . . 
Manoel João da Silva, ... : ...... . ....... . ..... . 
Manoel Rodrigues .. ... .. . . . .. . .... .. ....... . 
Antonio Augusto de Vasconcellog ~ ...... . . ... . 
Affonso Ber.nardo de Oliveirà . . ... . . ........ . 
José Frnctuoso do . Valle .. ... ..... .... . . . .... . 
A.rthu;t Gonçalves Marques .... . ... . . . ... . .. . 
José GJnçal'ves . _. . ... ... ....... . . . . ... ... . 
Fructu0so Cruz . . . . . . . .. . . . . .... . . : .. . .... .. . 
José da Silva Ramalb.o . . . .. .. . . ..... : .. . . . . . . 

Idem dé 11 
idem de 12 
Idem de 15 
Idem de 24 
Idem de 26 
Idem de 22 
Idem de 15 

de Julho de 1894 .. . 
de MarGO de 1896 ... . 
de Setembro de 1900. 
de· Fevereiro de 1907 . 
de Março de 1908 . . . 
de Julho de 1908 .. . 
de Fevereiro de 1911 

Idem dé 10 d.e Julho de 1894 ... . 
Idem de 4 de Julho de 1898 ... : . 
Idem de 28 de Abril de 1900 .. . , . 
Idem de 8 de Maio de 1905 .... . . 
Idem de 16 de Setembro de 1905. 
Idem de 26 de Março de 1908 . . . . 
Idem de 29 de Maio de 1908 .. .. . 
Idem de 25 de Junho de 1908 . . . . 
Idem de 9 de Julho d·e 1909 .. .. . . 
Idem de 27 de Janeiro de 1910 .. . 
Idem de 12 de Novembro de 1910 . 
Idem d o 12 de Novembro de 1910. 
-Idem de 15 de Fevereiro de 1911 . 
Ide.m de 27 de Setembro de 1911. 

Soldado.s: · · 
Manoel Soares Guimarães .... .... ..... . ... . ... Tdem de 21 de Novembro de -1907 
João Paulo de Carv:ilno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 23 de F'evereiro de 1892. 
João Baptista Regis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 30 de Abril de 1896 .. .. 
Manoel Alves Ferreirn . . ... . .. . ... : . .. . ....... Idem de 15 de Outubro de 1896 .. 
Francisco Dias Pereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 12 de Novembro de 1896. 
Leoncio Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 2 de S-etembro de 1897. 
José dos Santos Alves . . ......... ,. .. ....... Idem de 27 de Setembro de 1897. 
Romão Garay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 25 de Outubro de 1897. 
Lafayette do NascimentQ Fragoso. . . . . . . . . . . . Idem (\e 6 de Outubro de 1900 .... 
Raymundo :Peroche . .. .. · ...... ......... . ... . . ·Idem de 21 de Setembro de 1901. 
J9aquim Fellx .do Prado .. ... . .. . . . .......... 1 Tdem de 12 de Setembro de 1904. 
Ho~orio Augusto Gonçalves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 25 de Janeiro . de 1905 . . 
Paulino l•'rancisco Alves ....•.......... : . . . . . . Idem de 27 de Março de 1905 ... . 
Carlos ·da Silva Guimarães . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 3 de Abr.il de 1905 .. . .. . 
Joã o Firmo Moreira. Idem de 10 de Abril de 1905 . ... . 

·· José Rodrigues Mende~::::: :: : ::: :: : : :::: :: :: Idem de 16 de Outubro de 1905 . . 
Edmundo de Oliveira . .. ...... ·~ ..... . . ·: . . . ·. .. . Idem de 27 de Novembro de 1905 
Manoel Duarte Ferreira....... . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 15 de Maio de 1906 .... . 
Bartholomeu Manoel .. . ........ .. : : . . . . . . . . . . Idem de 9 de Maio ........ .. .. . . 
Alberto ·do Carmo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 13 de Junho de 1906 .. . . 
José Simões da Fonseca , · Idem de 18 ·de Junho de 1906 . ... . 
José do Espirito Santo. :::::.::::::::::::::: -: Idem de 31 de Janeiro de 1907 . .. . 
Francisco Pedro .......... ' ...... . ........ ,. • Idem de 20 de Junho de 1907 ... .. . 
Juvenal Dia·s Nogueira .. .... ...... . .. .... . . . . Idem de 11 de Junho de 1907 ..... . 
Godofredo Alves Nogu_eira... . .. . . ... . . . . . . . . Idem de 20 de Setembro de 1907 . . 
Delmacio Thomboço:r;n .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 31 de Outubro de 1907 ... 
Zacharias Francisco da Costa. . . . . . . . . . . . . . • • • Idem de 19 de Dezembro de 1907 . . 

· Salvino Augusto Cabral de · Mel'lo . . . . . . . . . . . . . Idem de 30 de Janeiro de 1908. · · · 
Bernardino Reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 12 de Fevereiro de 1908 . . 
Marcos de Freitas Marcks . .. , . . .. . . . . . . . . . . . . Idem de 19 de Julho de 1908 · .. · 
José Antonio de Araujo. .. .. .... . ............ Idem de 16 de Setembro de 1909 .. 
Francisco de Faria ...... . . .-..... , . . . . . . . . . . . Idem de 28 de Outubro de 1909 .. 
Theotonio José de Oliveira. .. . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 27 de Janeiro •de 1910 .... 
Cito Gallebo ................... .' . ........... Id-em de 10 de Feverefro de 1910 . . 
Franklin- Machado Coelho ....... : . . . ... .. . ... Idem de 17 de Fevereiro de 1910 .. 
José Luiz da Silva. ... . ....... ... . . ......... Idem de 10 de Março de 1910 ·. · · 
Sebastião de Souza Barreto :. . . . . . . . . . . . . . . . . J.dem ·de 22 de Abril de 1910 .... . 

642$320 
988$200 
988$200 
988$200 
9.88$200. 

841$800 
841$800 
420$900 
841$8 00 
841$800 
841$800. 
841$8ÕO 
841$800 
841$800 
420$900 
841$800 
841$800 
757$620 
841$800 
841$800 
841$800 

750~300 
805~200 
805$200 
805$200 
563$64v 
805~200 
805$200 

666$120 
768$600 
768$600 
575$718" 
768$600 
768$600 
461$160 
768$600 . 
768$600 
768$600 
'768$600 
768$600 
768$600 
691$740 

732$000 
175$680 
732$000 
732$600 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000· 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
439$200 
585$6uíJ 
732$000 
732MOO 
732$000 
732$000 
732$000 

.732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
549$000 
3.66$000 
329$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
439$000 

-· ·· · - ·· ~MàIIQ.eL.IosLde~S.o.uza . ---"· ·-· _..:_ ....... .:..-·--·-·-·-·--·~ ,ldem~d.e~ 7, de Julho dde 191 O . ... .:. . 
José Joaquim de Sant'Anna....... . ...... . .. Idem de 15 de Fevereiro de 19ll . . 
Antonio Pereira da Silva .. . ...... . ........ . . Idem de 15 de Fevereiro de 1911 .. 
Francisco de Paula Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 28 de Abril de 1911. · · · · 
Evaristo Ritoram . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . Tdem de 23 de Agosto ·de 1911 . : .. 
João Severino de Carvalho. .. . . . ... ...... .... Idem de 11 de Outubro. de 1911 ... 
BenediCto Pereira de Senna.. . . . .. .. .. ... . ... Idem de 27 de Setembro de 1911 . · 

. 732$000 
732$000 
73 2 $-CiDO'~-~-=.-·~=· =~·~-~~~··-· ---''""'" -
512$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 34·: 283$220 

Transporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 : 811$835 

Para os officiaes e praças que não constarem na 
presente relação e para os qu e se refor-
marem ... . ... .. ................ . ... : . . . 

!!ECAPITULAÇÁO 

Pessoal .. . .... . ... .. . .. . ........ ...••• 
Material . . ........ . ... ..... . ... .. .. . 
Reformados . . . . .. .. . . ....• •.••• • • : •••• 

Somma ........... . .. ....•... 
Metade da despeza: 

Quantia que deve ser votada . .. ..... . .. . 

Somma. , . .. . . . .. . . ... ... ... . .. . . 

1.556 898$552 
707 448$200 
214 155$055 

2.478:501$807 

Orçada para 1912 

1. 239: 250$903,5 

184:155$055 

30:000$000 

214:155$055 



.. 

. J 
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Material geral 

Forragens, ferragens, amiantho, pastagem e curati-
vos para 200 animaes, gazolina para automoveis, 
remonta d e animaes, (~ conservaç.ão das cavalarri-
ças inclusive construcção de novas baias ...... . 

Para reparos, conservação e acquisição do material 
inclusive bombas e sobresalentes, mangueiras. 
cannos e ferramentas, acquisições extraordi1m-
rias para xeperiencias e melhoramento do ma-
t erial inclusive acquisição de caixas de .avisado-
res de incendios e installação respectiva e ac-
quisição de bombas e carros automoveis afim de 
continuar a substituição ·da t racção animal. . .. 

Expediente da secretaria, conta,dorfa, companhias e 
·estações ..... .. .. . . ... . . ....... .. ........ ... . 

Fardamento ·para cumprimento do art. 212 do re-
gulamento ....... . . ......................... . 

Illuminação do quartel e estações a ·electricidade e 
.a gaz ................... .. .... .. . ... . ...... .. 

Alugueis de predios para estações e moradia dos offi-
ciaes art. 54 .. .. ..... . .. ..... ..... .. . .... . . .. . 

Conservação do quartel, estações, linhas telegraphi-
cas e teiephonicas, concerto d e registros ·de in-
cendios e reparos em proprios :rmcionaes occupa-
·dos por officiaes da corporação, inclusive cons-
. trucção de novas cas·as para moradia dos mesmos 
e continuação das obras da estação. marítima do 
Mangue . . . . ....... . . , _ .... ............... .. . 

Material e custeio da enfermaria ·e pharmacia, tmta-
mento de officiaes e praças que baixam a enfer-
maria por conta da União (2ª parte do art. 37 ·do 
Regulamento ....... .. . .. : .. .. . . .. . ... .. .... . 

F erramentas e materia primf;. para as officinas in, 
clusiv-e para continuar a sua -cransformação .. . . 

Despezas extraordinarias e eventuaes, transporte de 
officiaes . e praças, melhoramento de rancho em 
dias festivos e ração éie aguardente e café apos 
o serviço de extincção de incendios ....... , ... . 

'J.'ota.t yer.al 

145:::193noo 

168:000$000 

7:000$000 

12:274$500 

30:000$001) 

30:00Q$000 

183:000$000 

25:000$000 

80 :000$000 

15:000$000 

9 

' . .. 

'., 
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Taxa de esçotto .......... .. ~ .. .. . . ..... . .. · · · · . ... . 1:400$000 
Con:~mrpo de agua no quartel central. . 2: 160$000 
Idem ·da estação ·de O~ste . .. . . . . . . . . . 360$000 
Idem da estação do Norte. . . . . . . . . . . 360$000 
Idem da- estaçãio do Sul ... .. · . . . . . . . . . . 288:ji000 
Idem da estação de Sudoeste ........ ·. 216$000 
Idem da estação ·de Este. . . . . . . . . . . . . !:!9$000 
Idem da estação de Noroeste . . . . . . . . . 99$000 
Idem da nova ·est:ação de •S. Christovão 198$000 3:780$000 " 
Gratificação ao thesoureiro e pagador 

para quebras (art. 43 do R egula-
mento) 600$000 

Custeio d·a banda de musica (lei n. 
1 . 645) .. . . ... . ......... . 6:000$000 

Somma . . ... .. .. . 704:448$200 

24• 

Art . 3.º Fica o Poder Executivo autorizado : 
A abrir os creditos necessarios para ·dar execução ao art. 5·' 

da lei n . 265, de 24 d.e Dezembro de 1894 (*); 
'Fornar extensiva âs repartições subordinadas ao Ministerio 

da Justiça e Negocios Interiores, appareQhadas para serviços gra-
phicos e accessorios, a permissão a que se refere o art. 27 da lei 
n. 854, de 30 de Dezembro de 1901, revig·orado pelo art . 43 da 

( *) :Uai n . 265, de •24 d-e Dez·em·bro ele -189'4: 
A1·t. •5 .:0 O Governo -cia U.n1 ã>o cont1num1á a al'recad.a-r os !mlj)os•tos 

ele t•ra;nsm-issã>o de Jj)·r<J,pr.ieclade ie d•e indu.;;trias e •J)rofissões n<J Distrido 
F\edera:I para -com -el•Ies ;fazer .face lá;s d-espezas •cam os serviç-os da 
m•ti.n•ici•p·9:1i-c1aide -actualane>rnt e a ·camgo •ela .Uniã>o, e com a nnetad·e das des-
-pezas •que poo· l ei :corrnipetem á .mesma M'l.1n>cipail1dacle. Fin-c1o o e)llerci·ci-0, 
o Thesouro lioq.ui•drurlá as co1111tas des·tes servàçlus e ·entregará o saJ.d10, si 
hoúv·e-r á •Mu·nlci<paliid-rud>e d>o !D11srtDi•cto Fecler.aJl', ou J'ecebe•1'á d e!Ua a dif-
fe1'e:nçà ern-tre 'ª runecad•a ção e o totruJ -c1as c1·espezas feitas : 

(**) Ar.t. 4, 0 da l·ei n . 1.316, de 31 ·de De7lembiro de 1·904 : 
"'Só -o serv.iço .eff,eo1Jiv-o <dlo magis•terio rr1os i.111stirt>utos civi•s •e m.Ul<ta-

res de ens1"1•0 -s·ecwn'drurio re sU<peri-OJ' ·dará d.il'ei<to ao accr-esdm10 de ~'ell1'Ci 
·m•entos <ter-oga-dH. a uQ<t1ima :ba"Dtie do ·oaNi.g.r.rupbo 20 do a1,t. 31 do Co-
c1igo· .ae' IElnsLnb, rupp.rova;c110 ,p·eio decreto -n. 3.8·90, de 1 ·ele Janei11'0 de 1901 
b em com-o q.ua;]quer oiu:tra .füs;po·sição eni &entid-0 c on•tramio a esta.» · ' 
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lei n. 2.221, de 30 de Dezembro de 1909, e art. 91, b, da lei nu-
mero 2.356, de 31 de Dezembro de 1910; 

A revogar, por não ter sido utilizado no exercido de 1911, 
o credito de 100: 000$000 aberto pelo decreto n. 8.956, de 6 de 
Setembro de 1911, "para occorrer ás despezas com a mudanoa da 
Colonia de Alienados da Ilha d-0 Gov,ernador para a invernada dos 
Affonsos, adaptação e ·instaUação dessa e da de alienados, no En-
genho de Dentro, e. construcção de pavilhões." 

25n 

A disposição do art. 4° da lei n. 1.316, de 31 de De:liembro 
dé 1904, não se entende applicavel, desde a data da publicação da 
mesma lei, aos lentes e professores que a ess-e tempo já estavam 
em disponibilidade. ( **) 

Art. 1 º Para o fim exclusivo de se promover a descoberta e 
applicação do tratamento therapeutico e prophylatico das moles-
tias de Carlus Chagas, é o Governo autorizado a mandar construir 
com a possível e necessaria brevidade, annexo ao Instituto Oswal · 
d0 Cruz, um hospital com todas as dependencias e installações apro-
priadas ao fim a que elle se destina, taes como bioterios, locaes 
para ·experimentação em animaes, etc., podendo, para tal fim, des-
pender até 300: 000$, e abrir o credito necesario para o custeio do 
hospital, uma V'ez construido. 

Art. 2.0 E' igualmente o Governo autorizado a despender até 
200: 000$ anualmente com as experiencias d·e prophylaxia e assis-
tencia medica nos zonas mais flagelladas pela rnolestia de Carlos 
Chagas. 

Art. 3. 0 A direcção, ex•ecução e orientação destas medidas se-
rão confiadas ao Instituto Oswaldo Cruz, que organizará, dentro 
das verbas votadas, os serviços creados por essa lei. 

Art. 4.º Revog•am-se as -disposições em contrario. 
Sala ela Commissões, 16 de Dezembro de 1911. - Sergio Sa-

boia, presidente. - F elix Pacheco, relator. - Soares elos Santos.-
Antonio Carlos, vencido quanto ás ernenda,s ns. 52 e 78 e pela 
conclusão quanto ao n. 92. - Passos Mirancla Filho, com restri-
cções. - Homero Baptista, vencido quanto ás emendas ns. 52 ·e 92. 





SESSÃO DE 20 DE DEZEMBBO 

E' annunciada a discussão unica do parecer da Commissão de 
Finanças sobre as emendas offerecidas na 2" discussão do p:rojecto 
n. 351, de 1911, fixando a despeza do M1i.nisterio da Justiça e Ne-
gocios Interiores para o exercicio de 1912. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a i:liscussão unica do 
parecer da Commissão de Finanças e adiada a votação do projecto 
n. 351, de 1911. 

O SR. FELIX PACHECO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o S·r. Depu-

tado F·elix Pacheco . 
O SR. FELIX PACHECO (p ela orclem) - Peço a V. Ex., Sr. 

Presid•ente, que consulte a Camar.a :sobre si concede , preferencia pa-
ra a v·otação do projecto de orçamento do , Ministerio do Interior e 
respectivas emendas. ' 

Consultada, a Camara concede a pr.eferencia. 
Em seguida, é posto a votos e approvado, salvo ·as .emendas, em 

·2• discussão o seguinte artigo do 

PROJECTO 

N. 351 - 1911 

( Orçaniento d.o Interior) 

O .Congresso Nacional decreta: 

Artigo unico . O Presidente da Republica é .autodzado a des· 
·pender pelas repartições do Minis_terio da J ustiça e Negocios Inte-
riores, com os serviços destinados· nas seguintes verbas, a quantia 
de 34.993: 784$236, papel, e 10: 200$, ouro: 
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Ouro Pa;pel 
1. 1Subsidi<J do Presidente da Re-

publica. (Como na proposta) .. ..... .. .. ... 120:000$000 
2 . Subsidio do Vice-Presidente 

da Republica. (Como na pro-
posta) . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. ....... . .. 36:000$000 

3. Gabinete do Presidente da Re-
publica. (Como na proposta) . ... .. .. .. . .. . 76 :800$000 

4. Despeza com o palacio da 
Presidencia da R<jpublica. 
(Como na proposta ) . ... .. . .... ... 151 :440$000 

5. Subsidio dos Senadores. (:Co-
mo na proposta) .. . . . . . . . . . ... ... . .. .. . . . 567:000$000 

6. 8ecretaria do Senaido. (Como 
na proposta) . .. . . . . . . . . . . . .... ... .. . .. .. 716:563$972 

7. .Subsidio dos Deputados. (Co-
mo na proposta) . . . . . . . . . . . . ... . .. .. ... .. 1.908 : 000$.000 

8. Secretaria da Gamara dos 
Deputa;dos. (Como na pro-
posta) . . . . . . . • . • . .. .. ... .. . • :,....• ... • ... . ... 857:937$318 

9. Ajudas de custo aos mem-
bros do Congresso Nacional. 
(.Como na proposta) .. ... .. ... .. .. 275:000$000 

10 . Secretaria de Estado - Re-
du:zida de 6:000$ a 3:000$ a 
- ·consignação - iServiço t e-
legraphico por companhtas 
estrangeiras ... . . ... ... . . ... .. .. ... .. . 634: 378$118 

11. Gabinete de consultor geral 
da Republica. (Como na pro- . 
posta) ... .. .... .. . .. ... . . . .. .. . . .. . . . 19 :600$000 

12 . Justiça Federal - Incluida 
a quantia de 1: 440$ par-a gra-
tificação de 720$ annuaes a 
dous officiaes de justiça, sen' 
do um no Juizo F-ederal do 
Rio de Jàneiro, e outro no do 
Paraná . . . . . . . . . . . . . . . . .... .. ... .... . 1.693 : 275$618 

18. Justiça do Dist ricto F ederal. 
('Como na proposta) t •• • • '. ••• •• •• ,. f ••• • 655: '953·$559 
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14. Ajuda;s de custo a magistra-
dos - Reduzida de 11: 000$ a 
a 8: 000$ a consignação-Pa-
ra occor.rer -ao ·pagamento do 
primeiro estabelecimento e de 
3:000$ a 2:000$ a de - Para 
ajudas de custo a juizes sec-

Ouro 

cionaes, etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . , . , · · · · · 
1!) . Policia do Districto Feder21.l 

- Restabelecida no pessoal 
de nomeação do Chefe de Po-
licia - rubrica ·Guarda Civil 
- a quantia de 1.098: 000$, 
para diarias de 5$, a cada um 
dos 600 guardas de 2• class·e 
- Reduzida de 24:000$ a réis 
20:000$ a consignação _- Pa-
diolas, camiso1as, etc., da R e-
partição da Policia, de r éis 
10:000$ a 8:000$ a de - Ca~ 
mas, colchões, da Colonia 
Cor.reccional dos Dous Rios; 
de 25: 000$ a 20: 000$ a de-
Ferramentas, sua conserva-
ção, etc., da Escola Premuni-

.toria Quinze de Novembro.-
Eliminar no · material da mes-
ma Escola a quantia de réi~ 

30: 000$, co:nsignaida par·a -
Pedreiros, calceteiros. - In-
cluid:as as quantias de réis 
699: 190$594 para pessoal e 
material da Brigada Policial 
e de 45 : 938$326 para r efor-
mados, afim de ser substitui-
da pela nova tabelJ.a organi-
sada, de conformidad·e com o 
decreto n. 9.012 de 4 de Ou-

Papel 

10:000$000 
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tubr.o d·e 1911, a que se acha 
na proposta ............... . 

16. Ca:sa de Correcção - Elimi-
nada a palavra - v·estuario 
- na sub-consignação- Sa-
1ario, sustento - Reduzida 
de 31: 000$ a 15: 000$ a sub-
consiguação- Consumo an-
nual de luz electrica; de réis 
80: 000$ a 50: 000$ a de-M.a-
teria prima, ferramentas, etc., 
e de 6: 000$-a 5: 000$ ·a de-
Conservação e me~htoramen-

tos do ·edifici-o ..... ....... . 
17. Guarda Nacional. (Como na 

proposta) .............. . 
18. Archivo Publico - Reduzida 

de 17: 800$ .a 15: 000$ a consi-
gnação - Para compra e co-
pia de d.ocumentos, etc. . ... 

19. Assistencia a Alienados 
Substituida pela nova tabel-
la da Assistencia a Aliena-
dos, organizada de accordo 
com o dec!'eto n. 8.334; de 11 
de Julho d·e 1911, a que se 
acha na proposta do GovJrno 

20. Directoria Geral de Saude 
Publica - Reduzida - Re-
partição Central - de 7:000$ 
a 5:000$ a sub-consignação-
Livros, objectos de expedi-en-
te, ~te., e de 15: 000$ a réis 
10: 000$ a de - Impressões, 
publicações, etc.; de reis 
322: 121$308 a 250: 000$ a de 

Material, construcções etc. 
- Serviço da Prophylaxia da 

Ouro Papel 

8.011: 697$494 

315:796$106 

35:100$000 

107:702$118 

1.825: 619$178 
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Febre Amarella -de 32: 400$ 
a 18: 000$ a quantia destina-
da p·ara vencimentos de che-
fes de turma, ficando cinco 
em vez de nov-e; de 120: 000$ 
a 100: 000$ a sub-consignação 
- Material p·ara o s·erviço 
- Insp ectoria ele Isolamento 
e D esinfecção-de 90: 000$ a 
80: 000$ a sub-consignação 
Sustento e ferragem de ani-
maes - de 100: 000$ a réis 
84: 000$ a de - Desinfectan-
tes e material de desinfec-
ção; de 96:000$ a 60:000$ a 
de - Conservação e acquisi-
ção de material, de 15: 600$ a 
10: 000$ a de - Expediente, 
asseio, etc. Laboratorio 
Bacter-iologico - de 2: 000$ a 
1: 500$ a de - Qbjectos de 
expediente e livros, de 3: 000$ 
a 2:500$ a de - Asseio e 
eventuaes - Hospital ae S. 
Sebastião - de 8: 000$ a réis 
6: 000$ a de - Combustivel, 
etc., de 30: 000$ a 25: 000$ a 
de - Provisões de pharma-
cia, de 15: 000$ a 12: 000$ a 
ele - Roupas e utensilios, de 
10:000$ a 8:000$ a de - Il-
luminação, de 6: 000$ a r éis 
5: 000$ a de - Material chi-
mico, de 5: 000$ a 2: 500$ a 
ele - Moveis, de 24: 000$ a 
20: 000$ a ·de - Conservação 
do material de 6: 000$ a réis 
3: 000$ a de - Sustento e for-

Ouro Papel 
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ragens de animaes, de 30: OOÓ$ 
a 20:000$ a de - Eventuaes; 
Hospital Paula Oamdid9 
de 24:000$ a 20:000$ a de -
Custeio do Hospital; e Mate-
rial geral - de 133: 200$ a 
125: 000$ a de - Acquisição, 
concertos, etc., na Capital Fe-
deral e no Estado do Rio de 
Janei!'o, de 30:000$ a 25:000$ 
a de - Acquisição, concertos, 
etc., nos Estados, de 60: 000$ 
a 50: 000$ a ge - Moveis e 
Moveis e objectos de expe-
diente, de 30: 000$ a 20: 000$ a 
de - Gratificações ao pes-
soal de accôrdo com o r·egu-
lamento da Directoria; 

Eliminada Repartição 
Central - a quantia de réis 
3: 660$ de diarias de alimen-
tação dos ajudantes destaoa-
dos no serviço da visita ex-
te1,na do porto; Serviço de 
Prophylaxia da Febre Ama-
rella - as quantias de réis 
18: 000$ de gratificações aos 
inspectores sanitarios desta-
cados no serviço de propb.yJ.a-
xia, de 168: 000$ de venci-
mentos de 70 auxiliares ·aca-
demicos, de 432: 000$ de sala-
rios a capatazes, de 54: 000$ 
d€ carpinteiros, de 43: 200$. de 
guardas de 1 n classe e de 
32: 400$ de guardas de 2• ela.a-
se; MateriLil geral - as quan-
üas de 60: 000$ para acquisi-
ção de um rebocador para a 

Ouro Papel 

'1 
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Inspectoria do Pa.rá e de réis 
7: 000$ para construcção de 
um edificl.o para abrigo do 
material fluctuante da Inspe-
ctoria do .Rio Grande do Nor-
te. 

Elevar de 25:000$ a 25: 200$ 
a sub-consig,nação - Aluguel 
de casas para as Inspectorias 
- do material geral - afim 
de attender ao augmento de 
despeza com o aluguel da ca- · 
sa onde funcciona a Inspecto-
ria de Saude dos Portos no 
Estado do Ma;ranhão. 

Restabelecer na sub-consi-
gnação - Trabalhadores, pe-
dreiros e do pessoal sem nq-
meação do ·serviço àe Prophy-
laxia àa Febre .A.marella a 
quantia de 994: 250$, em vez 
da de 1.000: 000$ que fôra re-
duzida na proposta apresen-
tada ao Congresso Nacional 
pelo Ministerio da Fazenda. 

21. Secretar.ia do Conselho Supe-
rior de Ensino (verba nova). 
-Incluída a quantta de réis 
51: 978$, sendo: 20: 000$ para 
vencimentos do presidente, 
9: 600$ para os do secretario, 
7: 200$ para os de dous ama-
n uenses, 2: 400$ para os elo 
continuo, 1: 560$ para gratifi-
cação de um servente, 3: 600$ 
para a ·de um chwuffe·ui· e de · 
1: 080$000 para a ele . um aju-
dante de chauffeiir; 2: 760$ 
para expediente, impressões, 
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publicações, despezas miudas 
e eventuaes; 3: 600$ para ga-
zolina, pnêumaticos, reparos, 
etc., e 178$ para assignatura 
de telephone, de accôrdo com 
a lei organica do ensino ..... 

Subvenção a institutos de ensino 
23. Escola Naci'onal de B e 11 a .s 

Artes - Incluida a quantia 
de 141: 460$, sendo: 12: 000$ · 
para vencimentos de d o u s 
professores o r d i n a r i o s, 
54: 000$000 para os de nove 
professores extraordinarios, 
6: 000$000 par.a os de um the-
soureiro, 7: 200$ para os de 
dous amanuenses, 6: 000$000 
para os de dous b e d e i s, 
2: 700$000 para os de um in-
spector de alumnos, 4: 800$000 
para os de dous ajudantes 
de conservador e restaurador, 
12: 000$000 par.a os de cinco 
guardas, 3: 600$ para os de 
tres conservadores de gabi-
nete, 12: 000$ para os de dous 
professores em disponibilida-
de, 1: 800$000 para augmento 
de vencimentos do director 
1: 200$ para o d e secretario, 
600$000 para o do bibliotheca-
rio, 600$000 para o do ama-
nuense, 1: 000$000 para o 
do porteiro, 3: 960$ para o de 
tres guardas, 9: 000$000 para 
gratificações de 5 serventes e 
3: 000$ para elevar de 1: 200$ 
a 1: 800$ a gratificação de 5, 
serventes. 
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Eliminadas as quantias de 
33: 600$ de vencimentos de 
sete professor·es dos cursos 
praticos e do de modelo-vivo, 
e 6: 000$ dos de um professor 
·em disponibilidade da 0adei-
ra extincta de historia natu~ 
ral, physica e chimica, hoje 
restabeJ.ecida, estando o r es-
pectivo professor comprehen-
dido no numero dos actuaes 
professores ordinarios; tudo. 
de accôrdo com a r eorganiza-
ção dada á Escola pelo decre-
to n. 8.964, de 14 de Setem-
bro de 1911 .. . ............ . . 

24. Iµstituto Nacional de Musica 
- Inclu·ida a quantia de réis 
187: 400$, sendo: 78: 000$ pa- · 
ra venc~mentos de 13 l}rofes-
sores, 6: 000$ para os de um 
thesoureiro, 3: 600$ para os 
de u.m amanuense, 3: 000$ 
para os de um acompanha-
dor, 36 : 000$000 par.a ·os de 
12 adjuntos, 10: 800$ par-a os 
de quatro inspectoras de alu-
mnas, 3: 000$ para os de um 
auxilia;i· de ensino de 1" clas-
se em disponibilidade, réis 
2: 700$ para grati:l!icação de 
nove monitores, 3: 600$ p•ara 
os de dous ·serventes, 1: 000$ 
para augmento de vencimen-
tos do director, 34: 800$ para 
o de 29 professores, 400$ para 
o do secretario, 300$ para o 
do bibliothecario, 300$ para 
o do porteiro, 600$ para o do 
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continuo, 300$ pam o do afi-
nador de piano, 3: 000$ para 
eJev;ar de 1: 200$ a 1: 800$ a 
gratificação de cinco · serven-
tes. 

Supprimidas as quantias de 
36: 000$ de vencimentos de 12 
auxiliares de 1 • cl1asse, de 
2: 400$ de gratificação de 12 
auxiliares de 2• classe, t~do 

de accôrdo com a reorganiza-
ção do Instituto, dada pelo d'e-
creto n. 9.056, de 18 de Outu-
bl'o de 1911 .... . . ......... . 

25. Instlituto Benjamin Constant 
~ Reduzida no material de 
18: 700$ a 15: 000$ a consigna-
ção - Calçado, roupa, concer; 
tos, etc., de 4: 500$ a 3: 001l$ a 
de - Objectos de ,expediente 
e de ensino, etc., de 10: 000$ a 
7: 000$ a de - Acqu1sição de 
moveis e de instrumental, etc. 

26. Instituto Nacional de Surdos-
Mudos. (Como na proposta) . 

27. Bibliiotheca Nacional- Incluí-
da a quanti-a de 242: 100$, sen-
do 30: 600$ para vencimentos 
de tres bibliothecarios, réis 
36: 000$ para os de cinco sub-
bibliothecarios, 48: 000$ para 
os de oito officiaes, 31: 500$ 
para os de sete amanuenses, 
33: 000$ para 'OS de 10 auxilia-
res, 3: 000$ para os de um aju-
dante do port€i,ro, 4: 200$ pa-
ra os de· um inspector techni-
co, 3: 000$ para gratifioo.ção 
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ao secretario e thesoureiro, 
nos termos do art. 7º elo Re-
gulamento a que se refer e o 
decr eto n. 8.835 ele 11 de Ju-
lho de 1911, a 1: 200$ para au-
gmento elos vencimentos do 
director, 4: 200$ pa·ra o de se-
t e aman uenses, 3: 600$ para os 
de seis auxiliares 600$ para os 
do mecanico electricista, 600$ 
para o elo porteiro, 600$ para 
o do a judante do porteiro, 
28: 800$ para gratificação de 
de 12 guardas, 7: 200$ para a 
de mais quatro serventes, e 
6: 000$ para elevar a 24: 000$ · 
a consignação - Illuminação 
corrente electrica. 

Supprimindo as quantias de 
27: 000$ de vencimentos de 
tres chefes de secção, de réis 
6: 000$ dos de um secretario 
1 º ·official, de 18: COO$ dos de 
tres primeiros officiaes, de 
24: 000$ dos de cinco segundos 
officiaes, de 5: 400$ dos de um 
conservador, de 4: 200$ dos de 
dois cont1nuos, de 12: 000$ de 
g·ratificação dos auxiliares de . 
catalogação e de 4 : 200$ dos de 
um inspector das officinas 
graphicas e de encadernação .. 

28 . Serventuarios do Culto Ca-
tholico (como na proposta) .. 

29. Soccor.ros Publicos: 
EJliminad'a a quantia de 

20 : 000$ consignada ·para a 
subvenção á Associação Pro- · 
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tectora dos Ceg-os Dezesete 
de Setembro . . . .......... , . 

30. Obras. (Como na proposta) ... 
31. Oorpo de Bombeiros,' (Como 

na pxoposta) .... . ......... . 
32. Magistrados em disponibiH-

dade. (Como na proposta) ... 
33. 1Serviço eleitoral. (Como na 

prop0sta) . . .. ... . ........ . 
34. Prefeituras, justiça e -outras 

despezas no territorio do· 
Acre. (Como na proposta) . .. 

35. Instituto Oswaldo Cruz. ( Co-
mo na proposta) . . . . ...... . 

36. Eventuaes . . . 
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334 :000$000 
400:000$000 

1.235: 157$577,5 

212:000$000 

100:000$000 

3.056: 200$000 

331:240$000 
150:000$000 

34.993: 784$236,5 

Paragr~pho unico. Fica o Governo autorizado a 1abr~T o n e-
cessario credito para subvencionar as Facu•l.dades de Direito de São 
Paulo e do Recife, ás Faculdades de Medici.wa do Rio de J aneiro e 
da Bahia, e Escola Polytechnica do Rio cl:e Janeiro, a© Collegi-o Pe-
dro 2° e Internato Bernardo de Vasc,oneellos, até a quanüa de 
481:391$825 d.e accôrdo com o art. 127, ' paragrapho unic-o da refor-
ma do ensino approvada pelo decr eto R. 8.659, de 5 de Abril de 1911. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 1 do Sr. 
Paulo de Mello. 

"Na verba - •Soccorros Publicos - incluam-s r. 20: 000$ de sub-
venção á Associação Protectora dos Cegos Dezesete de Set embro, 
ficando a verba a ugmentada nesta quantia." 

Em seguida são successivamente postas a votos e .rejeitadas as 
emendas ns. l, · 2, 3 e 4. 

E' annunciada a votação da emenda n. 5. 
0 SR. PEREIRA BRAGA - Peço a palavra pela ordem, para 

encaminhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a paÍavra para encaminhar a 

votação o Sr. Deputado P ereira Braga. 
O SR. PEREIRA BRAGA (para encaminhar a votação) - Ape-

nas quatro paiavras em defesa da emenda n . 5. 
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A instituição que ess.a emenda visa beb.eficilM' mantém no D'.is· 
tricto Federal escolas maternaes, localizadas na rua da Rea;l Gran-
deza, nia rua d.os Artistas, na rua Isabel, na rua Niemeyer e na ·rua 
Senhor de Mattosinhos; mantém ainda um asylo situado na rua 
Leopoldo, onde são recolhidas quarenta orphãs. 

Por occasião de ap,pesentar a emenda, OU'\"i o Sr. Ministro do 
Interior, que ,tem a alta superintendencia dessa instituiÇão, e S. Ex. 
declarou que ·ella era merecedora do .'.luxilio. 

Fui, portapto, autorizado pelo Governo à apresentar ·essa 
emenda. 

Eram estas as palavras que eu queria dizer, não só · para mos-
trar que o Sr. Min>istro do Interior reconhece à procedencia desse 
~.uxilio, como nambem que ess.a instituição mantém no Districto 
Federal muitos estabelecimentos de · beneficencia e de ens<i.n.o a 
creanças. 

Assim, peço á Camara que approve a emenda. E' um auxilio 
perfeitamente jusHficado, com @ qual está de '!J,Ccôrdo o Sr. Minis-
tro ·do Interfor. 

O SR. FELIX PACHECO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - T.em a palav·ra pera ordem o nobre · 

Deputado .-
O SR. FELIX PACHECO (pela ordem) ...,.-- Sr. Presidente, a 

Commissão de Finanç.as adaptou um criterio. geral com r·elação a 
es·sas subvenções ou auxilias a instituições de caridade. Nós não 
temos razão de o:rdem nenhuma para conceder á i•nst•ituição A o 
auxilio que ella ·impetra e negar á sociedade B o •auxilio que pede. 
O orçamento da Nação é que neste momento não ,comporta seme-
lhantes larguezas. 

A Gazeta ele Noticias publicou ha.p.tem um interessante artigo, 
no qual se vê um calculo do total a qu~ montam o.s aux'i:lios con-
signados nas emendas que a Commissão recusou . 

o} 

Esses auxiHos subiram 'ª 1.253: 000$000. 
·Chamo a attenção da Camara para esta cifra. 
São 1.253: 000$ que vão pesar a mais no ·orçamento do Inte-

rior, já de si sobrecarregado com a resolução que a Camara hon-
tem tomou de restituir á Municipalidade a renda dos impostos 
de transmissão de •propriedade, que concorriam para custear p·e1a 
metade certos serviços municipaes a cargo da União : 

o SR. NICANOR DO NASOIMENTO - Não apoiàdo. Essa renda per .. 
tence á Muni0ipalidade. -, 

10 
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O ·Su. · FELLx P;1,c·HECO - Não entro nesta indagação. Pertença 
.cu não, é uma renda que a União não ·Hrecadará mais, e portanto, 
o orçamento da i i:ecetta vai -diminuir, o que equivale, no caso, a 
ci-esce;r o da d!espejja do Minister!io do Interior-. 

Chama a attenção da Camar a par.a o assumpto em debate. 
Qualquer diversidade de oriterio seria injusta ou ruin·osa. Mes-

mo 9- manutenção dos credites destinados a .associações, já favore-
cidas no orçamento actual, figura no parecer da Commissão ape-
üas como uma advertenci>a para que taes associações •se organizem 
de outra forma. (llfuito bem. ) 

Eni seguida é posta ·a votos e rej eitad·a a emenda n. 5 . 
O ,SR. PEREIRA BRAGA - Peço a palavra 'pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O · SR. PEREIRA BRAGA (p ela ordem) requer a verificação 

da votação. 
Queiram levantar-se, conserv1ando-se de pé, os Senhores que vo-

taram a favor da emenda. (Pciusa.) 32 á direita e 27 á 1 esqu er-
da, 59 ao todo. 

Queiram sentair-se, l levantandn-se os que votaram contra. 
(Pausa) 26 á direita. e 39 á esqu erda, total 65. A ·emenda foi r e-
jdtada. 

Posta a votos, é rej eitada a emenda n . 6 . 
. O SR. HENRIQUE BORGES - Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - T em a palavra pela o:rdem o noqre 
Deputado. , 

O ·S\R. HENRIQUE BORGES (pela orclern) - Requeiro veri· 
ficaÇão dà votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai ser verificada a votação, a r eque· 
rirnen'to do s .r. Henrique Borges. 

Queiram ievantar-se, cons.ervando-se de pé, para se proceder á 
contagem, os Senhores que votaram a favor d.a emenda. (Pausa) 
29 á direita e 18 á l?Squerda. 

Queiram sentar-se, levantando-se os que votaralJf contr.a. (Pau-
sa. ) 41 á esquerda e 30 á direita. A emenda foi r ejeitada. 

São successivamente postas a votos ·e rejeitadas· as emendas 
ns . ·7, 8, 9, 10, 11 e 12, com parecer contrar}o. 

E' annunciada a v otação ela emenda n. 13 . 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Peço a palav.m pela 

ord·ei;n. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra peJ.a ordem o nobre 
Deputado . 

O SR. NICANOR DO NASCIMENTO (vela ordern, vcira encarni-
itlvar a votaçcio) - Sr. Presidente, ·a Camara, tendo rej r1itado todas 
essas subvenções, attendeu-as, entretanto, no substitutivo apresen-
tado pelo nobre relator. 

O SR. FELIX PACHECO - Todas as que já estavam no orç?"men-
to vigente. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Ora, Sr. Presidente, todas a::; 
razões havia para que a Commissão aceitasse esta emenda. 

O SR. FELIX PACHEco·- A subvenção de que trata a emenda não 
está no orçaimento vigente. 

o SR. NICANOR DO NASCIMEN'l'O - Não está, mas as mesm8.8 ra 
zõe.s de phi'antropia que determinaram 'ª acceitação de outras sub-
venções faziiam com que a Commissão aceitasse tambem a :m1 en"-
da n . 13. 

Accresce mais, Sr. Presidente, a circumstancia de que todos os 
·institutos catholicos estão attendidos, ao passo que n enhum lnst:-
tuto de uma re'igião lribertada ·está contemplado, de m·aneira que 
ficou ·estabelecida uma verdadeira distincção, sendo sómente aqui-
nhoados os institutos catholicos. 

Com a aceitação, portanto, desta emenda, a Camara .restabele-
cerá apenas uma sit uação jurídica e constitucional de igualdade 
entre todos os institutos da mesma natureza. Não vejo razão que 
justifique a concessão d.a subvenção a institutos catholicos, recusan-
do-se igual subvenção a institutas . de uma religião Hbertada. 

Ente.ndo, e commigo ent enderá por certo tocJ;a a Camara, que, 
attendidos todos os institutos catholicos, deverá ser attendido tam-
bem o instituto a que se refer e a emenda n. 13, fazendo -se por esta 
forma uma distribuição equitativa. 

O SR. CALOGERAS - Esta distribuição faz-se quando o orçamen-
to comporta. Actualm ente o "Orçamento não comporta. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Si não comporta para esta 
emenda, nã.o deve comportar para todas .as outras, e, si não com-
porta para a eme•nda n . 13, não deve ser concedida essa mun'ificien-
cia a n:inguem. Si o o:rçamento da Republica esUL folgado, esses fa-
vores devem ser concedidos sem exclusões, e, si não está, devem 
ser negados a todos. O que é constitucional é não estabelecermos o 
r egímen de favor para uns e de ·negação para outros. 

O SR . FEL IX PACHECO - Peço a palavra pela ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 
Deputado. 

O SR. FELIX PACHECO (pela orclem) - Sr. Presidente, 
não tem ràzão· nenhuma o nobre c-0llega, representante do Dis-
tricto Federal, na censura que fez á Commissão, por negar essa 
verba ao instituto de uma religião que S. Ex . chama de liberta-
da. Posso affirmar tranquiUamente ·que a Commissão nã0 entrou 
na indagação desse aspecto da questão. 

O oriterio que a Commissão adoptou foi, como já disse, ~an
ter as subvenções que já estavam no orçarri·ento, e por isso nã0 
poude dar parecer favor:avel á emenda n. 13. 

A Camar.a acaba de negar subvenção a um asylo que mantem 
40 orphãos; não podia concedel-a a esse outro meritorio asylo da 
81illenda n.. 13, o qual mantem apenas 20. 

Era o que tinha a diz•er. 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a emenda n. 13. 
São successivamente postas a votos ·e rejeita;d.as as emendas 

ns. 14 a 24. 
E' annunciada a votação da ·emenda n. 25. 
O SR. BElTHENCOURT DA SILVA FILHO - Peço a palavra 

pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. BETHENCOURT DA SILVA FILHO (pela ordem)-

Sr. Presidente, si ai Camara resolver ·rejeitar esta •emenda, terá 
desapparecid0 a mais antiga instituição 1àe ensino ·do Rio de. Ja-
neiro. 

O SR. FELIX PAcHEoo - Perdôe-me o nobre Deputado; a Com-
missão ... 

o SR. BETHENCOURT DA SILVA FILHO - V. Ex. quer dizer que 
a Commissão não é contraria á subvenção, que ella apenas lem-
bra a passagem desta v.erba pa;ra o orçaniento do Ministerio da 
Agricultura. 

A Com.missão d•eclara que, tratando-se de ensino profissional, 
deve isto ficar sob a fi:scalizaçã:o do Ministerio da Agricultura. 

Peço ao honrado relator SlJ.a attenção p,ara o seguinte: até ago-
r~ póde-se dizer que não se trata de um estabelecimento de ensino 
profissional . .. 

O SR. FELIX PACHECO - Ainda hontem foi .alH inaugurada uma 
officina. 
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o SR. BETHENCOURT DA SILVA FILHO- ... trata-se de um esta-
oelecimento de 'ensino primaria 'e secundaria. 

O SR. FELIX PACHECO - Mas ninguem pretende 1Supprimir a 
subvenção. 

A Commissão tomou o compromisso de incluil-a no orçamento 
competente. 

o SR. BETHENCOURT DA SILVA FILHO - Bem; si a Commissão 
tomou este compromisso, eu peço a V. Ex., Sr. Presidente, se digne 
consultar a Casa sobre si consente na retirada da emenda. 

O SR. IRINEU MACHADO - Voto contra a retirada da emenda. 
Consultada, a Camara concede a retirada da emenda n. 25. 
São successivamente postas a votos ·e rejeitadas as emendas 

ns. 26, 27 e 28. 
E' annunciada .a votação da 'emenda n. 29. 
O SR. HENRIQUE BORGES - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. HENRIQUE BORGES (pela or dem) - Sr. Presidente, 

esta emenda consigna um pequeno auxilio de 6: 000$ a uma insti-
tuição utilissima, sem patrimonio algum e que educa grande nu-
mero de meninos pobres. 

Percorrendo a Hsta das instituições de caridade subvenciona-
das, segundo a proposta da honrada Commissão, não encontro insU.· 
tuição alguma no Estado do Rio de Janeiro. 

Si esta emenda merecer a approvação da Camara, terá o Es-
tado do Rio apenas este auxilio de 6: 000$ para uma instituição 
utili::;sima. Era o que tinha a dizer. 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a emenda n . 29. 
O SR. HENRIQUE BORGES - Peço a palavra pela ordem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. HENRIQUE BORGES (v eza ordem) -,--- Sr. Presidente, 

peço a V . Ex. se digne verificar a votação. 
Procedemdo-se á verificação da votação reconhece-se que a 

emenda n. 29 foi rejeitada por 65 votos contra 56. 
Posta a votos, é . rejeitada a emenda n. 30. 
E' annuneiada a votação da seguinte emenda n. 31, do Sr. 

Astolpho Dutra e outros·: 
"Onde convier: 
O Governo auxiliará a construcção de um hospital em Cata-

guazes e de outro em Ubá, concorrendo com a quantia de 10: 000$ 
para cada um." 



156 

O SR . ASTOLPHO DUTRA - Peço a palavra pela ordem. 
o SR. PRESIDENTE - Tem a palayra pela OJ:ldem o nobre 

Deputado. 
O SR . ASTOLPHO · DUTRA (p ela orcleni ) Sr. Presidente, 

a. emenda n. 31, cuja votação V. Ex. acaba de annunciar, · de-
te·rmina o seguinte: 

"O Gover no auxiliará a construcção de um hospital 
em Cataguaz·es e de outro em Ubá, concorrendo com a 
quantia de 10: 000.$ para cada um." 

Trata-se de duas cidades, das mai~ importantes do Estado de 
Minas Geraes, cujos h ospitaes nunca receber am su.bvenção do Go: 
verno Federal. 

A Commissão, em seu rigorismo, opinou pela rejeição da emen-
da sob o fundamento de que est a despeza não deve correr pela 
verba - Soccorros Publicas. 

Entretanto a mesma Commissão faz selecção de outros insti-
tntos que deviam r eceber favor, e favor superior áquelle que soli-
cito, visto como o que eu peço é um auxilio, dado de uma só vez, 
da quantia de 10: 000$ para a construcção de cada um dos hospi-
taes referidos na emenda que já . li. 

A Commissão seleccionou exactamente e beneficiou-os, i-nsti-
tuto.s que vêm recebendo desde muitos annos, a uxilias da Fe-
deração. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Com quantias elevadas, co-
mo a de 120: OOO~iOOO. 

O SR. AsTOLPHo DuTRA - Do rigorismo louvavel e patriotico, 
aliás, d.a Commissão, .appello para o espírito d.e justiça da Cai:na-
ra dos Srs. Deputados. (Muito bem.) 

Em seguida é posta . a votos e rejeitada a referida emenda 
n. 31. , 

O SR. IRINEU MACHADO - P eço a palavra· pela ordem. 
O SR. PRES IDENTE · __ Tem a palavra o .nobre Deputad~. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela ordem ) - Sr. Presidente, 

peço a V. Ex. se digne proceder á verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se tere m 

votado a favor 63 Sr.s. Deputados e contra 58. 
O ·SR. r:RESIDEN'l'E - A emenda n. 31 foi approvada. 
P osta a votos, é rejeitadq, a emenda n. 32. 
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E' annunciada a votação da emenda n: 33. 
O SR. CELSO BAYMA - P·eço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - 'rem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. CELSO BAYMA (p ela ordem ) - Venho pedir á Cama-

ra que considere no parecer f0rmulado pela Commissão de Finan-
ças. 

Trata-se de uma instituição que a inda não recebeu até esta 
data, subvenção de especie alguma, da parte do poder publico. · O 
poder publico estadual auxilia , na medida das suas forças, a m a-
nutenção desse estabelecimento, cuja vida é penosa, difficil, quasi 
impossível. 

A Camara dos Deputados, que . acaba ·de reconsiderar o acto 
da Commissão de Finanças, ·em relação á emenda apresentada pelo 
il!ustre Deputado por Minas, Sr . .A!stolpho Dutr a, póde muit0 bem, 
nas mesmas condições em que acaba ele formular seu voto, ampac 
rar essa instituição d·e caridade que vem prestando tão bons e 
assignalados serviços á mendicidade do meu Estado. 

Em seguida, é posta a vot os e r ejeitada a 'emenda n . 33. · · 
O SR. PRESIDENTE - A emenda n .. 33 foi r ejeitada. 
O SR. CElLSO BAYMA - P.eço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE ----; T em a . palavra o nobre Deputado. 
O SR. CELSO BAYMA (p ela ordem) - Requeiro V·erificação 

da votação . 
O SR. PRESI.DENTE - Vae-se proceder á verificação . ·(Pau-

sa .. ) 
Procedendo-se á veri ficação da votação, reco!J.hece-s·e que vo-

taram a favor 51 Srs. Deputados 'e contra 66 . 
O SR. PRESIDENTE - A emenda n. 33 foi rejeitada. 
São successivamente postas a votos e rejeitàdas as emendas 

ns. 34 a 39. 
O SR. DEMOCRITO GRACINDO - Peço a palavra pela or-

dem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavr a o nobre Deputado. 
O SR. DEJMOCRITO GRACINDO (pela ordern ) - Peço a V.Ex. 

que faça declarar que eu votei a favor da emenda 'n . 39. 
O SR. RAYMUNDO DE MIRANDÃ - Peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR . RAYlVIUNDO DE MIRANDA (pela ordem) - Faço 

identica declaraçã.o. 
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São successivamente postas a votos e rejeitadas as ·•emendas 
ns. 40, 41, 42 ,e 43. 

O SR. · CANDIDO MOTTA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENT-E - Tem ·a palavra o ·no.bre Deputado. 
O SR. CDANDIDO . MOTTA (pela ordem) ~ Requeiro verifi-

cação de votação. 
Pr·o,cedendo-se á vei;i.ficação da votação, r econhece-se que vota-

ram ,a favor 04 Srs . Deputados e contra 61. 
, Foi rejeitada ·a emenda. 

São successivamente postas a ·votos ·e r eje'itadas as emendas 
numeros 44 •e 45. 

E' annm1ciada a votação da emenda n .' 46. 
O SR. MOREIRA BRANDÃO (pela ordem) - A honrad 'l Con1, 

missão de .Finanças, Sr. Presidente, ho'uve por bem conceder au-
xilios aos hospitaes de tuberculosos de Leopoldina, Ita jubá e La-
vras. Entretanto o mesmo parecer conclue pela exclusão dos muni-
cipios de Ouro Fino e Jaguary, o que constitue uma vêrdadeira in-
justiça. 

Por ·que razão uns são contémplaàos ... 
() SR. NICAJ.~OR DO NASCIMENTO - . V. E x. está confirmando ago . • 

a·a a minha doutrina: está se queixando, porqU'e o caso lhe affecta. 
O SH. MOREIRA BRANDÃO - . . . e outros são excluidos desse :fa-

vor? 
Ha pareceres separados que opinam pela rejeição de taes e taes 

emendas, e out ros pareceres que ·conciui:rm pela acceitação de outras 
E' contra isto que protesto, e :faço ver á Camar·a dos Deputados, 

que deve tomar muito ·em consideração a clamorosa injustiça que 
o parecer encerra, fazendo uma exclusão odíosa. 

E' Tejeitada a emenda. 
O .SR. MOREIRA BRANDÃO _e. Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pala·vra o nobre Deputado. 
O SR. MOREI)lA BRANDÃO (pela orclem) - Requeiro ve-

rificação da votaçiio. · 
Proceàendo-se . á verificação da votação, reconhece-se que vo-

taram a favor 36 Srs. Deputados e contra 79. 
E' annunci-ada a votação da emenda n. 47 : 
O •SR. CPIRISTIANO BRAZIL - Peço a palavra para encami-

nhar a votação. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra q nobre Deputado. 
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O SR. CHRISTIANO BRAZIL (para enca.minhar a votação)-· 
Sr. Presidente, ·peço venia ao illustre 'relator da Oommissão, para 
discordar de seu parecer tão rigoroso. 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma consignação modesta, de um 
auxilio a um instituto sympathico da minha cidade, Itajubá ao 
Instituto de Surdos-Mudos. 

ltajubá é uma cidade que está situ.ada no centro do sul de Mi-
nas; po.rtanto, ·este beneficio per.de o caracter de beneficio estricta· 
mente local, para se torn:ar um beneficio de caracter geral; é uma' 
obra de caridaide :pubUca que se faz, serviu.do-se a uma zona im-· 
portantissima e populosa. 

Peço, pois, á Camara a bondaide de suffragar a ·emenda n . 47, 
praticando .assim um aicto ·de jiustiça. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os senhores que app.i:ovam .a emen-
da n. 47, com parecer contrario, queiram ·Se levantar. (Pausa.) 

Füi rejeitada. 
O SR. CHRISTIANO BRAZIL - P eço a palavra pela ordem~ 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. CHRISTIANO BRAZIL - (pela orclem) r equer .a ve-

rifica~ão da votação . 
O SR. PRESIDENTE - Os senhores que votam a favo.r da 

emend.a queiram se levantar. (Pausa .) 
Votaram a favor da emenda, á direita 25, á esquerda 32 Srs. 

Deputados. 
Queiram-se levantar -os senhores que votam contra. (Pausa.) 
Votaram contra á ·direita 31, á esquerda 36 Srs. Deputados. 
A emenda foi r ejeitada por 66 votos contra 57. 
São successiv.amente postas .a votos e rejeitadas as emenda'' 

ns. 48, 49, 50 e 51. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda n . 52, do Sr. Jo" 

sino de Araujo. 
''.A' verba n. 7, em vez de 1.908: 000$, diga-se 1.944: 000$, send·J 

36: 000$ ao Presidente dia Camara dos Deputados, para represen-
tação. 

A' verba n . 29 diga-se: sendo 3: 000$ para o :Hospital S. Vi-
cente de Pa ulo da cidade ·de Pouso Alegre e 2: 000$ para a Santa 
Casa de Misericordiia de Passa Quatro." 

O SR. PRESIDENTE - Esta emenda tem duas partes. A' pri-
meira iparte .a Commissão offereceu a seguinte sub-emenda: 
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. "A' verba 7", em vez de 1.908:000$, diga-se : 1.932:000$, sendo 
12: 000$ ao Presidente da Camara dos Deputados e 12: 000$ ao 1 o 

Vice-Presidente do Senado para Fepresentaçã0." 
Quanto ã segunda .parte, .a Commissão deu parecer c0ntrario. 
Posta a votos, é ·approvada a primeira parte da emenda n . 52, 

com a modificaJÇão. 
E' rejeitada a segun·d.a parte da mesma emenda. 
Posta a vot-0.s, é rejeitada a emenda n . 53. 
E' annunciada a votação da emenda n . 54. 
O SR. PAULO DE MELLO - Peço a palavra para encaminhar 

a votação. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O 'SR. PAULO DE MELLO (para encaminhar a votação) 

Esta emenda, Sr. Presid·ente, pede 8:000$ a mais na verba - Ga-
binete do PresMente da Republica - para representação do se-
cretario do Presidente. 

Os honrados Deputados sabem que o Secretario do Presidente 
da Republica percebe apenas 12: 000$; ora, todo mundo vê ser esta 
quantia insufl'iciente para que o Secretario do Presidente da Re-
publica tenha .a representação correspondente a seu alto cargo. 

Allegam que ·o actual Secretario do Presidente da Republica, 
C' Sr. Teffé, é rico; mas a Republica não tem nada que vêr com a 
fortuna particular dos seus servidores. O que é preciso reconhecer, . 
é que, com a verba de 12: 000$ sómente, o cargo de secretario do 
Presidente da Republica não poderã Sf\r bem desempenhado . 

Um jornal disse, a ·respeito dessa. emenda, que eu, ·apresen-
tando-a, esquecia-me que o Secretario do Presidente da Republica 
tinha ãs suas ·or·dens o quantu1n para o expediente da secretaria. 
E' preciso, Sr. Presidente, que não se tenha em conta a honesti-
dade do funccionario publico para vir lembrar que o funccionario 
deve viver não sómente do seu ordenado, dos seus vencimentos, 
mas que deve lançar mão criminosa das verbas que são destinadas 
a outros fins, para a sua digna representação. 

Si o actual Secretario do Presidente da Republica pode perfei-
tamente viver com o ordenado que lhe é pago de 12: 000$ annuaes, 
outro qualquer, que não disponha dos recursos de que elle dis• 
põe, que não tenha os mesmos meios de subsistencia, não poderá 
exer·ce'r -dignamente as funcções· de Secretario do Presidente da 
Republi~a com tão parca verba. 
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Eis porque chamb a attenção da Camara dos Deputados para 
a emenda n . 54, que visa apenas collocar o carg.o de Secretario da 
Presidencia da Republica na altura que merece para a sua digna 
representação. 

Tenho d ito. (Muito bem:) 
Em seguida, é posta a votos e rejeitada a emenda n. 54. 
O ·SR. PAULO DE MELLO - Peço a palavra ·pela 9rdem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deput ado. 
O SR. PAULO DE MELLO (p ela ordem) - Requeiro a veri-

ficação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem 

votado á favor 6 Srs. Deputados, e contra 113. 
Foi rejeitada. 
E' annundada a votação ·da. emenda n. 55. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO Peço a pà.lavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE - T em a palavra o nopr e Deputado .. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO (p ela ordem.) - Sr. Pre-

. sidente, na fórm a por que sempre costumo proceder na Camara 
não apresentei um a ·emenda que favorecesse individualmente a 
A, B cu C. Ha uma considel'ação geral que, certo, não escaipa. á 
Camara dos Deputados, habituados á vida do Rio ele Janeiro: as 
duas csas civil e milit_ar não podem manter a r epresentação , que 
lhe é indhspens•avel, sem que t enham o a uxilio esp-ecial par a eissa 
representação. 

o SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - ISso é evidente e incontestavel. 
V. Ex. tem toda a .razão. 

O SR. CALOGERAs - Elles tiveram augmento o anno passado: 
o SR. NICAN OR DO NASCIMENTO - o anuo passado tiveram con-

signação. 
O SR. CALOGEfü\S - E' a mesma cousa. Logo, tiveram van-

t agens. 

o SR. NICANOR DO NASCIMENTO - o facto real é que os m em-
br os da casa militar do Sr. Presidente ·da Republica têm 500$ men-
sa es para a sua representação. Cada um de nós, que vive no Rio dP 
Janeiro, sabe perfeitamente que essa quantia é absolutamente in· 
significante para. manter o deco·ro dessa elevada funcção. 

O SR. RAY:i'vIU~.f.J:!O .D;E JY.!:IRAND..A. .---:-- Apoiado . 



o Srt. NIC.ANO!t DO NASCIMENT.Q - A Gamara, outorgando essas 
vantagens, não faz favor a ninguem; serve ao Estado, ao decoro 
da casa militar da Preside:ncia da Republica, que não se pôde apre-
sentar ·nas festividades 9ffidaes, em todas as occunendas que 
são diarias no Rio de Janeiro, perante mesmo- a representação es-
trangeira, sem a correcção digna de suas etevadas funcções. 

Esta11 considerações são de evidencia completa e eu as apre-
sente á Gamara pedindo para enas ·a sua attenção conscienciosa. 

A Gamara que resolva sobre a medida, .que não tem nenhum 
aspecto p.essoal, mas sim _é attril:mida ao decôro de toda a Casa 
Civil e Militar do Presidente da Republica. (Muito bem; muito 
bem.) 

Em seg•uida, é posta a votos e rejeitada a emenda n. 55. 
E' annunciad·a a votação da seguinte emenda, sob n. 56, do 

Sr. Irineu Machado e ·outros: 

Onde convier: 

"Art. E' o Gove:rn.o autqrizado a abrir creditos especiaes 
até a quantia de 20 .000: 000$ para a construcção do Palacio do 
Congresso Nacional, devendo -o r especti.yo local ser •escolhido em 
reunião conjuncta pelas Mesas da Gamara dos Deputados e do 
Senado Federal." 

O SR. PRESIDENTE - A ·esta emenda a Commissão offere-
ceu a seguinte emenda substitutiva: 

"Art. E' autorizado .o Governo a abrir •credito até a .quantia 
de 1.000: 000$, rpam iniciar as obras de construcção do Palacio do 
Cong•resso. 

Paragr.apho tUnico. A construcção, que será deliberada com 
audiencia ·dos Presi·dentes do Senado e da Gamara, dev·erá ser ie-
vantada em terr·eno de propriedade da União." 

O ·SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 

O SR . . IRINEU MACHADO (pela ordem) - Sr. Presidente, 
a emenda que a Gamara vae votar é da maxima importancia. 

E' esta: "E' o Goverm> autor.izado a abrir o credito especial, 
até á quantia de 20 mil contos, para a construcção do palacio do 
Congresso, d.evendo o respectivo local esr escolhido, em r eunião 
conjuncta, pelas Mesas do· Senado e da .Gamara." 
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Devo ponderar á Camara o seguinte: uma obra desta natu-
reza deve ser feita ou por administração ou por concurrencia. 

Pergunto: si votarmos o substitutivo da Commissão que man-
da 'dar apenas mil contos para inicio da construcção, poderá o 
Poder Executivo contractar a ·obra para cuja realização tem ape-
nas o limite maximo de mil contos, em um exercício? 

Quando se vae realizar qualquer obra é sempre necessario fi-
xar o max:imo afim de que se possam fazer o respectivo plano. e 
orçamento. 

Tomando"se . por base o preço e o terreno é que se póde pro-
j ectar a obra. 

Portanto, com mil contos não se póde dar começo á constru-
cção do palacio do Congresso. 

Dir-se-ha que vinte mil contos são uma quantia excessiva. 
Antes de tudo, não se trata de despender vinte mil, mas 

de construir um edifício, cujo preço póde ir até vinte mil contos. 
Sendo o Brazil um paiz onde se deve tomar por base a quota 

do 70 ·mil habitantes para cada Deputado, é evidente qu.e dentro 
de meio seculo elle deverá ter uma representação de 400 a 500 
Depu1Jados. 

Si attend.ermos á circumstancia de que devemos fazer salas 
par•a o Congresso trabalhar nas apurações presidenciaes, salas 
que devem ter capacidade para 500 a 600 representantes, salas 
para o Senado, para a Gamara, galerias para uma e outra, .. saías 
para o archivo, para bibliotheca, sala para o trabalho das Com-
missões, para a superintendencia dos debates e respectivos reda-
ctores, para o trabalho dos 1Jachygraphos, para a portaria, pa-
r a os auxiliares da imprensa, emfim, para os multiplos serviços, 
veremos que esta quantia não é excessiva. 

Cumpre mesmo ponderar que, na America do Sul, sendo o 
Brazil o paiz de maior repi:·esentação legislativa e de mai·or popu-
lação, elle não póde pretender construir em edifício por quantia 
menor do que a que foi dispendida com o mesmo fim por outros 
paizes. 

Si nenhum paiz da America do Sul dispendeu menos de vinte 
mil contos para edificar o seu palacio do Congresso, como o po-
derá fazer o Brazil, onde o trabalho é mais caro, onde o material 
é mais caro e onde a população é muito maior e, portanto, maio-
res devem ser as proporções do edifício a tal fim · destinado? 

A somma proposta na emenda é absurda. 



Sei que a propria commissão já modificou o seu modo de ver 
constante da emend·a substitutiva. 

o SR. CARNEIRO DE REZENDE dá um aparte. 
O Sn.. IRINEU MACHADO - Apoiado . Agora mesmo, ela ordem 

elo dia, consta um projecto dando 700 contos para pagar restos ele 
obras ele quartei,s p,oliciaes. 

Temos prodig.àlidacles para t udo que diz respeito a quar-
t eis e a repartições pu.blicas ; . só negamos quantias destinadas ao 
Forum e ao Congresso. 

Por isso, l1equeiro a -V. Ex. que consulte a Casa si concede 
preferencia para a emenda, em vez do substitutivo da Commissão. 
(M uito bem; muito 'bem. ) 

O SR. FELIX PACHECO - Pe'ço a; palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o Sr. 

relator. 
O SR. FELIX PACHECO (p ela ordem ) - Sr. Presidente, 

devo declarar, 'com toda a lealdade, que fui voto vencido na Com-
missão de Fill'anças. Em todo csao, a m im me impressionaram 
muito as razões apresentadas, na m esma Commissão, para que se 
não cons-ignas·se, de uma só vez, tão avultada verba para esse 
serviço. 

A Camara precisa não esquecer que, neste m esmo orçamento, 
ha, por exemplo, 4.000: 000$ destinados ás obras d.a Faculdade de 
Medicina, 5. 000: 000$ para o Forurn e out ras muitas verbas para 
obras e edificações. 

Pergunto simples.mente : de onde sahirá tanto dinheiro? (Ha 
?'!1.uitos apartes. ) 

Emfin1, a Camara, r eflectidamente, decidirá o que melhor 
lhe parecer. (Muito bem ; muito ' be1n.) 

Consulta;da, a Commissão concede •a prefer encia para a emen-
da n,. 56. 

Em seguida é posta a votos •e approv.acla a refer.icla emenda 
n. 56, prejudicado o. substitutivo ela Commissão. 

E' annunciada a votaçã:o da seguinte emenda sob n. 5?, do 
Sr. Jos,é Car1os e outros: 

"Onde convier: 
Prara despezas ele fardamento a 20 continuos, dous porteiros, 

tres ajudantes de porteiro e 12 s·erventes. da Camara accrescente-
se a verba de 8: 000$000 ". 
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O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão offe-
receu a seguinte modificação: 

"A Commissão acceita a emenda, com a r.educção da verba 
para 4:000$000." 

Em seguida é posta a votos .e approvada a referida emenda 
n. 56, com a modif.icação da Gommissão. 

E' annunciada a votação d·a seguinte emenda, sob n. 58, do 
Sr, Simeão Leal: 

"A rubrica 6 - Secretaria do Senado Federal: 
A consignação "Pessoal ": - Diminui da de 4: 752$, corres-

pond.entes aos vencimentos de um continuo, cujo lagar foi sup-
primido por deliberação do Senado, de 9 ele Novembro de 1911. 

Augmentad•a de 4: 752$, para vencimentos de um auxiliar . do 
serviço d.e organização dos Annaes, cargo creado por deliberação 
do Senado, tambem de 9 de Novembro de 1911, em substituição do 
logar supprimido de continuo. 

A' mesma consignação, sub-consignação - " Gratificações •ad-
dici'onaes": 

Augmentada de 2: 550$, ficando as·sim redigida a sub-cons·i-
gnação : - Para gratificações addiclonaes: de 25 o/o ao vice-di-
r e<;tor, a um official, ao auxiliar dos serviços de organização ·dos 
Annaes e ao p·orteiro da secretaria; de 20 o/o •ao d:irector até 
U de Fevereiro, ao bibliofüecario até 8 de Julho, a dous officiaes, 
ao ajudante do porteiro do salão e a um continuo; de 25 % ao 
director, a partir de 14 de Fevereiro; ao bibliothecario', a partir 
r."'e 9 de Jullio; 'ª um official, ao conservador da bibliotheca •e a 
um continuo; de 30 o/o ao archivista, ao porteiro do satão, ao a ju-
dante do porteiro da secretaria e a um continuo. 

A' mesma consignação, sub-consignação - "Dispensados do 
serviço" : 

Augmentada ele 792$, para pagamento da gratificação addi-
cional d.e 20 o/o sobre os vencimentos de 3: 960$, com que foi ·dis-
pensado do serviço o continuo José de Hollanda Cavalcante (re-
solução do Senado de 9 ·de Novembro de 1911 ". 

Em seguida é posta · a votos .e approvada a referida emenda 
n. 58. 

E' ann:unciada a votação da seguinte emenda .sob n. 59, do 
Sr. Simeão Leal: 

"Ao n. 8 - Secretaria da Camara ·dos Deputados, consigna-
ção - Pessoal - augmentada a verba de 2: 975$800, ·sendo: réis 
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3G7$400, para oorrigir o erro de calculo n:a importancia total des-
tinada a gratificações addicionaes; 2: 138$400, para pagamento de 
gratificações addicionaes a tres continuo•s que compl,etam 10 an-
nos de serviço, a contar d.\3 1 de Janeiro, á razão de 15 o/o , e 480$, 
para pagamento da differença da gratificação addidon.al de 
15 % a 20 % a um 1° official e a um ajudante de porteiro, este 
de 1 de Janeiro e aquelle de 1 de Julho em deante. 

Na rubrica - Dispensados do serviço - augmentada a ver-
ba, de 20: 102$400, s'endo: 14: 400$ pars, pagamento de vencimen-
tos, durante o ex·ercicio, · a um chefe da red·acção dos debates, 
dispensado do serviço com todos os vencimentos por delibera-
ção da Camara de 30 de Agosto de 1911, e 5: 702$400, para paga-
mento de vencimentos, inólusive a gratificação addicioll'al du-
rante o mesmo exercicio, a um continuo igualmente dispensado 
de serviço, com todas as vantagens de seu cargo e por delibera-
ção da mesma data. 

Na consignação- - Material - augmentada de 27 : 200$, s'en-
do: 20·: 000$, pra limpeza .e conservação de moveis, substituição 
d0 tapetes, cortinas, etc., e 7: 200$, para pagamento de vencimen-
tos durante o eXJercicio, á razão de 600$ mensaes, para o serviço 
de organização dos documentos parlamentares." 

Em seguida é posta a votos 'e approvada a refer.ida emenda 
humero 59. 

E' annunciada a votação da segu'i~te emenda sob n. 60 do 
Sr. Nicanor do Nascimento: 
;; "• : ' . 

"Inclua-se na verba da Secretaria da Camara dos Deputado·s, 
parte relativa ao "Material", a quantia de . 20:000$ para que a 
Mesa ou Commissão de Policia contracte :a publicação, em volumes, 
dos trabalhos relativos a documentos parlamentar·es, .até que a Im-
prensa Nacional funccione r egularmente." 

Em seguida é posta a votos ,e approv1ada a referida emenda 
numero 60. 

E' · annunciada a votação da ·segufate emenda sob n. 61, do 
Sr. Bueno de Andrada e outr.os: 

"As gratificações addicionaies que percebem os funccionarios 
da Secretaria da Camara dos Deputados pa;ssarão ·a ·ser de 15, 
20, 25 e 30 % para os funccionarios que contarem mais de 10, 15, 
20 e 25 annos· de serviço, como foi ooncedido aos funccionarios 
da Secretaria do Senado, e d,e accôrdo com o parecer n. 26, de 



1910, das Commissões 'de Policia e de Finaruças, q.ue' ado"pta tal· 
providencia, que depende apenas de a1rnrov,ação da Camar.a .. 

Inclua-se, portanto, o credito preciso para pagamento da des-
peza proveniente da differença de taes gratificações,, na imp.or-
tanoia de 6: 040$800. 

O SR. HONORIO GURGEL - Peço .a pailavra pela ordem. 
O SR. PRESIDJiJNTE - Tem a palavra pela or.cl,,em o Sr . 

. Deputado Honorio Gurgei. 
O .SR. HONORIO GURGEL (p ela ordem) - Sr. Preside··lt,e, 

essa · emerrda não pode deixar de ser aceita, porque o favor de qtl '" 
ella cogita: foi concedido pelo parecer n. 26, da Commissão de Po-
licia, parecer com que concordou .a Commissão ·de Finanças em 10 
d·e Outubro de 1910. 

Trata-se apenas de incluir no orçamento o credito necessari0 
para s·aüsfazer a uma concessão já constante do dito parecer. 

Chamo _bem a attenção da Camara para o facto: é um favor 
já outorgado e :agora apenas se dá a verba para o cumprimento do 
pal'ecer n. 26, aceito po·r duas Commissões, a de Policia, ·e a de Fi-
nanças. (Mwito bem ; muito bem.) 

Em seguida é posta a votos e rejeitada a referida emenda n. 6i. 
- O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Peço> a palavra . pela 

ordem. 

O 1SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o Sr. Depu-
tado Nicanor do Nascimento. 

O SR. NICANOR DO NASCIMENTO (pela orãem) - Requeiro 
a verificação da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, .reconhece-se ter sido 
a 'emenda n. 61 approvada, por 81 votos ( 44 á dir·eita ·e 37 á es-
querda), ·contra 39 (14 á direita e 25 á esquerda.) 

E ' annunciadp, a votação d·a seguinte emenda sob n. 62, dos 
Srs. Lindolpho Camara e outros: 

Ao 1artigo unico: 
Verba 8" - SecretaTia da Camara dos Deputados: 
Accrescente-se: augmentada. de 3: 600$ para completar a gra-

tificação de 250$ a cada um d•os 12 serventes da Secretaria da Ca-
mar.a dos Deputados. 

O SR. LINDOLPHO CAMARA - Pe~o a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem •a palavra pela ~rdem o Sr .. 

Dei;>c:utado LindolplJ;o _ Qamara. . , 
11 



O 'SR. LINDOLPHO CAMARA (pela ordem) - Sr. Presiden-
te, a · Com missão de Finanças, não diz qual o motivo por que dei-
xa ,de aceitar esta emenda, que visa simplesmente aiugmentar de 
25$ rriensa:es o salario do,~ serventes da Gamara. 

Parece que ,esta Casa, que acaba de votar para o seu Presiden· 
te a representação de 3: 000$ po,r mez, ,não recusará ag.ora uma m i-
galha aos humildes funccionar ios favorecidos pela emenda. (Muito 
bem; muito bem); 

Em seguid<a é posta a votos e rejeitada a emenda n . 62. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Peço a palavra pela 

ord,em. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputa;do. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO (pela ordem) --:- Requei· 

ro verificação da votação. 
Procedendo-se á verificação ·da votação reconhece-se que a 

emen,da n . 62 foi approva;da por 94 votos (51 á direita e 43 á es-
querda) contra 21 ( 6 á direita e 15 á esquerda.) 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 63, do 
Sr. <Simeão Leal : 

Verba gn - Secretaria da Gamara dos Deputados: 
Accrescente-se na consignação - Pessoal - para pagamento 

de gratificações addicionaes - "2: 250$ par,a pagamento de gra-
tificação addicional de 15 % a um superintendente da redacção 
dos debates, que completa 10 •annos de serviço, a começar de 1 de 
Janeiro e·m diante." 

Em seguida, é posta; a votos e approvada à referida emenda 
n. 63. 

E' posta a votos ,e rej,eita;da a emenda n. 64. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n . 65, do 

Sr. Frederico Borges e outros: 
Accrescen te-se: 
Art, Fica e1'eva;da a 36: 000$ a dotação destinada á represen-

tacão de cada um dos Ministros de Estado, abrindo o Gov:erno, 
para esse fim, o necessario credito. 

O SR. FRE]i)ERICO BORGES - Peço a ,palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra , o. nobre Deputado. 
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O . SR. FREDERICO BORGES (pela ordem) - Sr. Presidente, 
signatario da emenda dev·o declarar que o fui porque essa dispo-
sição já constava do orçamento anterio•r. 

E' simplesmente manutenção da verba, não se .augmenta a 
despeza. Chamo para isso a attenção da Casa. 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada a emend.a n. 65. 
O SR. FREDERICO BORGES - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela oru8m o , nobre 

Deputado. 
O SR. FREDERICO ·BORGES (p ela orcle1n) - Requeiro ve-

rificação da votação. 
Procedendo-se á verificação da vot.ação, reconheceu-se que a 

emenda n. 65 foi app.rovada por 63 votos (31 á direita ·e 32 á •es-
quel'da) contra 45 (23 á direita e 22 á esquerda.) 

E' an'!lunci-ada a votação da emenda n. 66. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO - Peço a palavra pela 

ordem. 
·O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela or·dem o no-

l::re Deputado. 
O SR. NICANOR DO NASCIMENTO (p ela ordem) - A Ca-

mara .acaba de ver que, tendo a Commissão de Finanças dado pa-
recer contra a emenda anterio•r, tão imperiosa é a necessidade de 
augmento da verba para a r epresentação deste paiz, ·que foram 
amgmentados de 36 contos os Srs. Ministros. · 

A emenda em votação, para a qual chamo .a attenção d·a . Ca-
mara, augmenta 600 mil r éis para o continuo do gabinete do con-
sultor jurídico, continuo que não g.anha o suffidente para poder 
p.agar o. aluguel da casa em que resid·e. 

A propria Commissão declara o seguinte: 
" A Commissão não aceita a emenda, embora informada de 

que o continuo em questão ganha menos do que outros funcciona-
rios de ig.ual categoria da mesma secretaria de Estado. 

Não é regular o systema de elevar vencimentos addicionando· 
lhes diarias." 

Não é r·egular que se vote essa medida no orçamento, diz a 
Commissão; entretanto acaba a Camara de votar medida perfeita-
mente igual na ·emenda •anterior para os Srs. Ministros de Estado. 

o SR. FONSECA HERMES - Não apoiado. Nós votamos repre-
sentação e isso ahi é ordenado. 



o. .SR. NICAN0R DO NASCIMENTO - :E!H·aria de continuo crnr:respon-
de exactamente a representação. 

Não é po~sivel que a Camar.a, composta die espiritos ·democra-
tic0s, negue essa medida logo numericamente em s·eguida a outra 
que concedeu, sendo ambas d'a mesma natm:eza, sendo a despeza 
d·esta ·muito menor e insign.ificante· e sua necessidade reconheci-da 
pela ]i)ropria Commissão de Finanças. 

E ra o' que Unha a ·dizer, chamando .a attenção da Camar.a pa;ra 
a iniquida de que será, a rejeição destia ·emenda. (Muito bem.) 

E' posta 'ª votos e . rejeitada a emenda: n. 66. 
1São successivamente postas .a votos e rejeitadas as emendas 

ns. .~J e 68. 
E : annunciada a votação da emenda n. 69 . 
O SR. CORRÊA DE:FREIT AS - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem .a ;palavra pel.a ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. CORRÊA DEFREITAS (pela ordem) .......:. Sr. Presidente, 

a .emend.a que apr.esentei não tem nenhum ca;racter particular: ao 
contrario, é de caracter geral e aproveita a diversos p0ntos do 
paiz. A ·emenda diz o seguinte: 

N . 69 

Ond·e, convier: 
Art. Em cada um ·dos Estados, da. . Republica e nos logares 

onde a autorid·ade hyg.ienica indicar,1 1serão ·creados p.avilhões de 
isolámento e sanatorios, tanto paira tuberculosos como pa1,a mor-
pheticos, fical,ldo subentendido que não poderão fu11cci.onar ·estes 
nos mesmos lagares onde tiverem sid·o fu.ndados os de tuberculoses. 

§· l. º Quanto aos hospícios para morpheticos, o Governo só os 
fundará nos Estados •onde o numero de morplleticos assim o ·exija, 
com0 acontece com .os de Minas Geraes, Rio de Janeiro, S. Paulo 
e Paraná. 

§ 2. 0 O Governo proverá ·estes estabelecimentos com pess-oal 
medico desta especialidad·e pathologica e cuj.a competencia sej.a 
11otoria. 

Sala das sessões, i2 ·de De:?Jembro d·e 1911. - Oorrêa Defreitas. 

óra, Sr .. Presídente, a imprensa por varias vezes tem chamado 
à attenção dos poderes publicos, tem procurado mesmo desp·ertaiT 
o ·S·eU •espírito phHanthropico, reclamand·o contra •a catamidade dà 
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t uberculose ([Ue camiruha ameaçarudo fazer desapparecer popula-
ções inteiras e para se dar combate á tuberculose tem se crea:do 
sanato:rios 'em varios pontos da União, não sendo ci Congresso in-
differente a essa iniciativa. 

Conv.ido, n·esta emenda, o Congresso a se pr.eoccupar com um 
grave problema da saude publica. Não 'comprehendo como o Con-
gresso, cuidando de dar combate á tuberculose, não adopte tam-
bem medidas para combater a morphéa, molestia ainda ,Peor do 
que a tuberculos·e, porque torna o doente desprezado por todos. Nos 
Estados do Paraná, Santa Catharina e 8. Paulo ha morpheticos 
que são devorados pelos cães, porque, 'em adiantado estado dessa 
molestia, ning.uem lhes quer dar agasalho, e assim esses desgraça-
dos chegam ao ponto de ser .devorados por aquelles 'animaes. 

Em um paiz civilizado, é justo, é admissivel .que se consintam 
scenas desta ordem! Além disso ª· morphéa é uma molestia muito 
mais contagi,osa do que a tuberculose. 

·Peço apenas a fundação ·de quatro 1sanatorios e concito a Ca-
rnara a um sentimento de misericordia e fraternidade, votando 
a emenda n . 69. 

A Suissa se preoccupando com ·este problema fez desappare-
cer esse mal; a propria Russia, chamada barbara, tambem . fez 
com que desapparecesse esta m:0lestia do seu terri to rio. Por que 
a Nação Brazileira não ha de tambem 1empregar os meiop · par~ 

fazer desapparecer tão grande mal, que póde attip.gir a qualquer 
dE- nós ou a qualque-r membro de nossa familia, tornando-se assim 
indifferente ás medidas que a sciencia aconselha? Peço, po,rtan-
to, á Camara que se compadeça, que se condoa da sorte dos infe-
lizes atacados dessa molestia e não homologue a condemnação 
dessa emenda, proforida pela Commi·ssão . 

Attendam os nobres Deputados que não será com essa econo-
mia de palitos que serão salvas as finanças da Republica. O as-
sumpto é humanitario. Cortemos no que pudermos cortar, mas 
não privemos o paiz de uma medida como esta, que é de ve·rd~

deiro interesse publico, e vai favorecer os infelizes atacados da 
morphéa e salvar uma geração sã do contagio de tão repellente en-
fermidade. 

Peço, portanto, á Camara a approvação desta emenda, por-
que ·ella traduz uma ipedida do sentimento nacional. 

Em s'eguid:a é posta a votos e rejeitada a emenda n . . 69. 



17.2 

O SR . CORRÊA DEFREITAS - Peço a palavra peLa or-
dem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 
Deputado. 

O SR . CORRÊA DEFREITAS (pela ordein ) - Requeiro ve-
rificação de votação. 

O SR. ·PRESIDENTE - Vae ser verificada a votação. 
Queiram levantar -se, cornservando-se de pé, os senhores que 

votaram a favor da emenda (pausa). 25 á direita e 25 á esquerda . 
Queiram sentar-se; lev:antando-se os que votaram contra (pau-

sa). 38 â direita 'e 29 á esquerd·a. 
A emenda foi rejeitada. 
O SR. PRESIDENTE - A emenda n. 69 foi rejeitada. 
E' rejeitada ·a em enda n'. 70. 
E' ·annunciada a votação ·da emenda n . 71. 
O SR. CORR:fuA DEFREITAS - Peço a palavra peLa or-

dem. 
O SR. PRESIDE)NTE - T em a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. CORR:fuA DEFREITAS (pela ordem) - Sr. Presiden-

te, arites de fazer sentir, não só á Commissão, sinão tambem 
aos ID'eus collegas a justiça que se contém na 1emenda, cuja vo-
tação acaba de ser :annunciada, cumpre-me dizer que deve ser 
abolh:lo este costume, ·esta praxe, que não acho regular, de ser 
annunciada á deliberação da Camar~~ ,uma Bmenda .sem a devida 
leitura da materia que ella encerra. · 

O SR. PRESIDENTE - Devo d·eclarar ao nobre Deputado que :a 
Mesa, de accõrdo com o Regimento, só é obrigada a ler a mater ia 
que é <submettida á votação, quando essa mesma materia não se 
:acha impressa. 

O SR. CoRREA DEFREITAS - A emenda s ubmetida a votos au-
toriza o Governo a :adquir ir, para os fins q(le estabelece e con-
stam do impresso, até tres mH exemplares da H i1storia do Bra-
zil, de que é .autor o profes·sor José Francisco da Rocha Po!nbo. 

Sr. President!J, t~·ata-se de uma obra importantíssima, obra 
que ainda não se publicou igual, no gene:ro, neste paiz e que t em 
merecido os maiores el<ogios até no estrangeiro. 

Estou certo de que a Oanmra não regateará o seu voto a es-
tP. medida. 

Posta a votqs é ·rej,eitada a emenda n . 71. 
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E' annunciada a votação da emenda n. 72. 
O SR. CORRÊA DEFREI'rAS - Peço a palavra · pela or-

dem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. CORRÊA DEFREITAS (pela orclern) - Sr. Presiden-

te, a emenda n. 71 trata de autorizar o Governo ... 
O SR. PRESIDENTE - Essa emenda já foi votada. 
A Mesa annunciou agora a votação da emenda n. 72 . 
o Sli. OORREA. DEFREITA.S - Isto não é possível. (Riso.) 
Eu não ouvi a leitura da emenda. 
O Sn. PRESIDENTE - Já declarei ao nobre Deputado que, de 

açcôrdo com o Regimento, a Mesa só é ·obrigada a ler a materia 
submettida a ·votos, quando esta não está impressa. 

o SR. CORREA. DEFREITA.S - Eu pederia a V. Ex. permissão 
para requerer verificação. 

O S1i. PRESIDENTE - Esta emenda n. 71 já foi votada; a Ca-
.ri1ara agora vae votar a emenda n. 72. 

O SR. CoRHEA DEFREITA.S - V . Ex. a.nnunciou a votação da 
emenda n. 72? 

O SR. PnESIDENTE - Sim, sim. 
O Sn.. CoRREA DEFREITA.S - Pois bem; sobre esta emenda te-

nho que fazer algumas considerações . 
Diz a emenda: 
"Fica o Governo autorizado a amandar reimprimir na Impren-

sa Nacional o livro sob o titul,o "Psychologia do Alcoolico" (Es-
tudo de psychologi•a physilogica) . pelo proVedo medico e nota-
vel psychiatra Dr. Domingos Jaguaribe, director do Instituto Psy-
cho-Phy1siologico •de São Paulo. Este livro destina-s·e á propagan-
da contra o uso das bebidas alcoolicas." 

Trata-se, Sr. Presidente, de uma obra importantíssima r.elati-
va a um assumpto que preoccupa presentemente todos os povos 
cultos. 

Basta a simples leitura do que se contém na emenda para se 
Y·erificar a importancia que ella reveste. 

Ouso chamar para o as·sumpto a attenção da Camara. 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a emenda n. 72. 
O SR. CORRÊA DEFREITAS - Peço a palavra pe·1a or-

dem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobr·e Deputado. 



O SR. CORRÊ'.A DEFiREITAS - Peço a V. Ex. se digne pro-
ceder a verificação da votação d:a 'emendai 72. 

Procedendo-se á verificação da vobação, reconhece-se que a 
emenda n. 72 foi rejeitada por 102 contl'.a ·sete. 

E' annunciada a votação da emenda n. 73. 
O SR. CORRÊA DEFREITAS - Peço a palavra peta or-

dem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palav.ra o ·nobre Deputado. 
O SR. CORRÊA DEFREITAS (pela ordern) Sr. Presiden-

te, esta emenda dispõe 9 seguinte: 
"Fica o Gov,erno autorizado a abrir escolas de ensino preli-

minar e elementar e de aprendizes artifices em todo o territorio 
da Republica, nos Jogares que julgar mais conveniellltes e •onde 
a população de idacde escolar não seja inferi0r a 50 e que tambem 
se. verifique .que este ramo primordial de serviço publico, nesses 
logares por essa fórma desamparados, não está attendido .pelos 
governos estaduaes e municipaes." 

Eu esperava que a Çommissão, attendendo á circumstancia ... 
O SR. FELIX PACHECO - A Commissão entende ap·enas que a 

materia deve 1ser incluida no Orçamento da Agricultura. 
o SR. CORREA DEFUEI'l'AS - Sell\dO .russim, deixo de fazer as 

,G:0nsiderações que pretendi.a. 
Posta a votos é refoüada a emenda n. 73. 
E' 1annunciada a votação da emenda n. 74. 
O SR. CORRÊA DEFREITAS - Peço a palavra pela or-

dem. 
O SR. PRESIDENTE - 'l;'em a palavra o IJJobre Deputado. 
O SR. CORRÊA DEFREITAS (pela ·ordern) - Sr. Presiden-

te, esta emenda encerra medida de necessidade in.adiavel. 
Basta üonsiderarmos que grall'de num·ero ·de individu0s que 

co.mmettem pequenos delictos poderão voltar ao seio da sociedade 
.. liievidamente regenerados. 

Não ha paiz •adiantado qu·e não espalhe pelo seu territorio 
.esc0jas desta natuFeza. (Muito bern.1 

Em ·seguida, e. posta .a votos e Tejeitada a emenda n. 74. 
Posta a. votes, .é · rejeit31<la a emenda n. 75. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda ·n . 76. 
,O ~SR. CORRÊA DEFREITAS """ Peço a palavra pela or-

dem. 
· ,<;1 ,SR, FRES.IDENT.E - Tem a pail,avra o nobre Deputado. 



O SR. CORRfl:A DEFREITAS (pela ordem) ·- Requeiro ve-
rificação. 

O SR . PRESIDENTE -- Vae-se proceder á verificação. 
Procedend.o-se á verificação da votação, reconhece-se terem 

votado a favor 6 Srs. Deputados e contra 106. 
E' annunciada a votação da emenda n. 77 . 
. O SR . ALAOR PRATA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. ALAOR PRATA (pela ordem) - Sr. Presidente, não 

sei como .assignalar ·o meu pezar de ver-me em divergencia ra-
dical com o parecer emittido pela douta Commissão de Finanças. 
Permitta-me, porém, o seu illustrado relator que eu adduza algu-
mas ligeiras considerações no ·sentido de mostrar que o parecer 
por S. Ex. proferido é não só injusto, como .attentatorio do direi-

· to adquirido pelos escrivães do alistamento eleitoral. 

A minha emenda, Sr. Presi.dente, manda que continue em 
vigor o art. 9 da lei de orçamento deste anuo, artigo esse que 
concede aos 1escrivães do serviço elit;oral, pelos serviços presta-
dos, urna gratificação, que é estipulada da ma11eira seguinte: 
quando a revi1são incluir até 400 .·eleitores, será ella de 150$; quan-
do esse numero fôr maior, passará a ser de 300 mil réis. 

O SR. Jo.sE' BoNIFAcro - E' uma disposição muito justa. 
O SR. ALAOR PRATA - O parecer contrario da Commissão é o 

seguinte: 

"Não ha nenhuma "obrigação i_mpertinente" imposta aos es-
crivães. Os trabalhos eleitora;es. pesam tambem sobre outros ser-
~·entuarios, que, •em razão de seu cargo .ou officio, nelles inter-
vêm, sem que .até hoj e nenhum delles se tenha lembra;do de pedir 
gratificações por semelhante trabalho. A Commissão não aconse-
lha a manutenção do artigo citado na emenda." 

Em pTimeiro logar, Sr. Presidente, a posição dos escrivães 
eleitoraes é, por a:ssim dizer, excepcional, porque no serviço .-elei-
toral sobre elles. justamente é que pesa o trabalho de maior vulto, 
não nos devendo esquecer de que não têm elles vencimentos fixa-
dos, como os juízes de direito, por exemp.lo, que têm os seu.s ord·e-
nados certos e que, portanto, não fazem jus a gratificação alguma. 

PoT estas succintas razões, penso que a Camara deve lembrar-
.1>e l!lo voto proferido na sessão do anno passado •e, sem siquer .me-
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.liµdrar os intuitos d•a illustrada Oommissão de Finanças, aceitar 
a emenda, que t ive a honra de apr.esentar. 

Tenho dito. 
O SR. ,FELIX PACHECO - Peço a palavra · ·pela ordem. 
O SR. PRIDSIDENTE - Tem a palavra, -pela ordem, o nobi::·~ 

relator. 
O SR. FELIX P.A!CHEJCO (pela ordem) - Sr. Presidente, üs 

trabalhos eleitoraes não devem constituir objecto de despeza. Elles 
obrigam igualmente .a todos os cidadãos dignos d·esse nome; _ juí-
zes como escrivães, fiscaes, membros ·de mesas ou de juntas, todos 
precisam concorrer de graça, com o seu esforço e civismo para per-
feição ·e regul.aridade dos pr;ocessos eleitoraes, q!-l·e dizem com a 
propria vida da nação e com a sua dignidade moral e elevação 
politica. 

No dia em que nós ·devessemos remunerar trabalhos dessa or-
dem, não haveria mais dinheiro que ch·egasse. 

O alistamento militar, o Jury, tudo isso teria de ser pago, 
para que os cidadãos, no goso de seus direitos e deveres imprescri-
.ptiveis, não s·e molestassem, nem perdes·sem' tempo com ·essas fu-
tilidades indignas dos verda;deiros patriotas. 

Posta a v.otos, é rejeitada .a · ·emenda n. 77. 
O SR. · IRINEU M.A!CHADO - Peço a palavra, pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palav.ra, pela ordem. '° nobre 

Deputado. 
O SR. IRINEU M-'\'CHADO (pela oi;czem) - Requeiro verifi-

cação .da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que vo-

taram a favor 55 Srs. Deputados e contra 62. 
E' annunciada .a votação da seguirite emenda sob n. 78, do Sr. 

Alaor Prata e out ro: 
"Ond·e convier: 
Art. Fica o Presidente dia Republica autorizado a abrir o 

credito preciso para o cumprimento do que dispoz o art. 9° da lei 
r::.. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910." 

No seu importante relatorio dü imno findo, diz o emin·ente 
Sr. Ministro do Ú1terior a pags. 7 da Introàucção: i'Por insUfficien-
cia de meios no actual orçamento, em que a verba destinada ás 
rlespezas com o serviço eleitoral não comportaria o accrescimo re· 
sultante do pagamento de taes gratificações, e por falta de autori-
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zação legislativa para a abertura do necessario credit<J, deixei de 
p.rovrnenciar sobre :o dito pagamento. 

No periodo transcr.ipto ha, parece, a completa justificativa da 
emenda. 

O SR. JOSE' BONIFACIO - Peço a palavra para encaminhar 
a votação. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. JOSE' BONIFACIO (para encarninhar a votação) 

Sr. Presidente, peço a attenção da Camara para este caso: o art. 
9' da lei orçamentaria vigente . diz <J segu'inte: 

"Ficam concedidas· aos escrivães de paz que funccionam no 
alistamento •eleitoral as gratificações de 150$, no caso de serem 
alistados 400 eleitores, ·e ·de 300$, no caso de serem alistados mais 
de 400." 

Trata-se, portanto, senhores, de um direito já estabelecido ein 
lei (apoiados) para esses escrivães. 

Peço a attenção da Camara e sobretudo dos Srs. Juristas: está 
consignado na lei orçamentaria vigente · ·esse direito aos escrivãés; 
a emenda diz : 

"Fica o Presidente da Republica auto.rizaido a abrir o credito 
preciso para o cumprimento do que dispoz o art. 9° da lei ri. 2.356, 
de 31 de Dezembro de 1910." 

E o illustre Sr. Ministro do Interior, na introducção aio seu re-
latorio, escreve a respeito estas palavras: 

"Por insapiencia de meios no actual orçamento, em que a verba 
destinada .ás ·despezas com o serviço eleitoral não comportaria o 
accrescimo resultante do pagamento de taes gratificações, e por 
falta d e autorização legislativa para a abertura do necessarto cre-
dito, deixei de prov.idenciar sobre o dito pagamento. " 

Log.o, o Governo não poude cumprir o seu dever de pagar a 
esses escrivã,es, porque não tinha a verba necessaria para isso. O 
direito dellas estava creado nesse artigo da lei. 

A Camara o que deve fazer, por s·er de justiça, .é dar o seu 
voto a favor da emenda do meu illustre companheiro de bancada, 
o Sr. Alaor Prata. (Apoiados; m.uito.) 

O SR. FELIX PACHECO - Peço a palav.ra pela ordem. · 
O SR. PRESIDENTE - 'Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. FELIX PACHECO (pela ordem) - Sr. Presidente; si 

<J, Camara determinou que não .continua ·em vigor: a disposição con~ 



tida n0 ar.t. 9° -da •lei ·:de 31 de Dezembrn Gl!e ilc9il:O não ']il@.de ,mall!dar 
abrir credito para 'ª despeza que deUa decorria. "Creio que a 1emen- · 
,da es,tá rprejudica:da. 

O SR. ANTONIO CARLQS - Peço a palavra pela ordem. 
10 .SR. PRESIE>EN'PE - Tem a pailavrn .o lllü'br-e DeputaJdo. 
O SR. ANTONIO CARLOS (pela ordem) - Sr. !;'residente, 

fu-i vo.to div·ei;gente no seio da C0mmissão ·(i}e FliTuanças, a l"espeito 
à.a emenda que se vai v:0tar. A Commissão de Finanças, si emittiu 
parecer s0bre ·esse caso especial, evidentemeTute considerou que uma 
medida não prejudicava a · outra. · 

Q 6R. ALkOR PRATA - E não prejudica. 
O SR. ANTONIO CARLOS-Na verdade não prejudica. Num caso, 

o da 1emenc;l'a 77, rejeitaiàa, se ·determina que ffoa em ;vigo·r a i<'lis-
posição orçamentaria que manda pagar uma gratificação ar0s -es-
crivães em ,serviços eleitoraes; no •out-rn caso, o ·da .emenàa sobre 
que falo, se determina sómente que o Gover·no .cumpra o s·eu dever, 
obedecen.do á vontad·e (i}o Peder Legisl·ativo, ist© é, q.l!le pague aos 
·escrivães a gratificação que lhes f©i m·bi•trada em lei, e ,q1rn, .por 
isso, têm direito. (Ha apartes.) 

S.r. ·Presidente, ·U© sei·o da Oom:mü;são de Finanças, votei ago-
ra contra .essa permanenci·a de remuneração a.os ·escrivães de •Ji)az, 
como votaria o anuo passado. si fosse ·Deputad©. Mas, ·desde que o 

·Congresso ·determineu, cr.iamlo um direito para os .escrivães em 
serviços eleitoraes, que se lb.es ·d·esse uma ·gratificação, o Congres-
so não póde ·em caso algunm negar o credito necessario para o 
pagamento •que lhes é <i1evido. 

Voto a fay.or •desta ·emenda. 
O SR. PiRIDSIDENTE - Na emenda n. 78 autoriza-se o Presi-

dente da Republica a abrir o necessario ·credito para pagamento 
das gratificações concedi-das aos escrivães, pelo art. 9° da lei do or-
çamento vigente. "Na emenda n. 77 manda-se que para o futuro 
exercício continue em vigor a mesma disposição do art. 9° do or-
çamento vigente, podendo o · Go':'erno abrir os necessarios creditas 
para nesse exercício fazer o pagamento. Uma emenda não preju-
dica outra (apoiados.) Uma t-em por objecto conceder os -creditas 
necessarios para o pagamento proventente de uma lei que está em 
vigor, . e a outra tem po1· fim autorizar ·e Governo a abrir os ne-
cessarios creditas paira o p.ag<amento proveniente ·de uma lei q.ue se 
ruamda ,i'Jór ·em vigo.r ípa:va o .exerei'Cio proximo. (apoiados.) 



Vou, por conseg·uint'e, submetter á votação a: emenda n. 78, com 
parecer ·contrario da Commissão. 

Em seguida é posta ·a votos e rejeitada a refertda emenda n. 78. 
O SR. IRINEU MhCHADo· - Peço a palavra pera ordem. 
e> .SR. PRESIDENTE - Tem a :rialavra pela ordem o nobre 

Depu.•tado. 
O SR. IRINEU MkCHADO (pela orclem) - Requeiro a ve-

rificação da votação. 
Procedendo-se á verificação reconhece-se ter em votado a favor 

64 Srs. Deputados e contra 52. 
o · 8R. PRESIDENTE - A emenda n. 78 foi approvada. 
Posta a votos, é rejeitada a emenda n. 79 . 
São consideradas prejudicadas as emendas ns. 80, 81 ·e 82. 
São successiv,amente postas a votos e r·ejeitaid.as çi.s emendas 

ns. 83 e 84. 
E' annunciada a votação ·da seguinté emenda, sob n. 85, do 

Sr. José Bonifacio e outro: 
"Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autoriz·ado .a promover e animar o des-

env.olvimento e a diffusão do ensino primar.io, podendo .para esse 
fim: · 

I. Fundar escolas nos territorios fedetaes: 
II. Enten:der-se com os Gov.ernos .dos Estados; ·ajustando os 

meios de crea;r e manter ·escolas nos districtos e' povoações· ond·e 
não existem ou em que sejam insufficientes; 

III. Subvencionar as escolas fundadias pelas municipalidad.es, 
associações e parti<mlaires. 

§ Par.a o fim declar.aido acima, o Pode:v Executivo expedirá 
o necessario regulamento fixando as baises e as condições conve-
ni:entes .. " 

Em seguida é posta a votos e ·approvada a r.eferid.a emenda 
1rnmero 85 . 

E' ,annunciada a votação da seguinte emenda sob n . 86, do Sr. 
José Bonifacio: 

"Si não fôr approvada a enrend.a relativa ao ensino prima-
rio, accr·escente"Se em ·artigo~ onde convier: 

Fica em vigor o art. 4. 0 da lei n. de 31 de D'ezembro 
de. 1910 - Aos Estac:l:0s c;iue desf!enderem annual'mente com a. ver· 
ba: - 'Veú.cimen.tos .a1 ~rof'essores 1ncmrfüidos d'e ·ministFar.· i:nstru' 
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cção primaria gratuita: e -leiga - ·pelo menos· 10 % da sua receita, 
poderá a União conceder a subvenção annual correspondente a 
25 % daquella dotação orçamentaria. 

§· Para conceder tal subvenção, o Presidente da Republica en-
trará em prévio accô1~do com os governos dos Estados, fixando as 
bases e condições que reputar convenientes, podendo abrir os ne-
cessarios creditos. " 

Em seguida é posta a votos e approv.ada a referida emenda 
numero 86. 

E' annunciada a vot~ção da emenda n. 87. 
O SR . . IRINEU MACHADO - Peço a pal1avra P·ela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem .a palavra pela ordem o nobre 

Deputadçi. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela ordem) - Sr. Presidente, 

·a medida contida nesta emenda é de toda a justiça, e da maior 
simplicidade é a questão que ella envolve. 

Os -lentes da Escola de Ouro Preto, como oi;; de todais .as ou-
tras escolas de ensino superior, tinham · os mesmos vencimentos. 

O que a emenda propõe está na lei de orçamento vigente, 
-no exercicio actual. Portanto é isso que se pede seja mantido pa-
ra o exercicio futuro. 

Desde que •o Sr. Rodolpho Miranda el•evou os vencimentos 
àos lentes da Escola de Ouro Preto, vencimentos que eram per-
feitamente · iguaes · aos dos lentes das •escolas do ensino superior 
'(aparte do Sr. Gamillo Prates), claro é que ·a approvação da emen-
da se impõe, porque ella não tem outro intv-t to, outro objectiv-o si-
não manter a equiparação, que é de lei. 

Que a emEnda não envolve nenhum augmento de despezas tam-
bem é certo, por isso que ella manda vigorar, no exercicio d·e 1912, 
.uma dotação da 11ei de 1911. 

Não me opponho, absolutamente, nem acho injusto que o Sr. 
Rodolpho Miranda tivesse elevado ·os vencimentos dos lentes da 
Escol.a de Ouro Preto. Era isso razoavel, justo, perfeitamente ac-
ceitavel: 

O que, porém, cumpre accentuar é que :elles não podem fi-
car com veRcimentos maiores do· que os lentes das outras escolas 
do ensino superior da Republica, que residem justamente em lo-
gares onde· .a vida é mais car.a. 

Portanto, .a fixação dos vencimentos mai>ores para os •lentes 
dEi Ouro Preto, com prejuízo da igualdade que a lei estabeleceu 
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para todos os lentes do ensino superior da Repubiica, constitue 
VEirdadeira iniquidade, a que, a .emenda do Sr. J oâJo Penido vem 
pôr termo, fazendo justiça. 

Era o que tinha a dizer. (llfuito bem; muito ·bem.) 
·O SR. HONORIO GURGEL - Peço a palavra pela ordem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. HONORIO GURGEL (pela ordem) - Sr. Presidente, 

ha na emenda uma lacuna a respeito da qual desejo ouvir o illus-
tre Deputado por Minas, o Sr. JoâJo Penido. 

A lei a que S. Ex. se refere inclue os pro.fessores do CoHe-
gio Pedro II? P·ergunto a S .. Ex. : elles estão incluidos na emen-
da? 

O SR. JoÃo PENIDo - Não . 
O SR. HoNoRIO GURGEL - Pois bem, elles estão equiparados 

desde 1850 ao,s professores das escolas de ·ensino 'superior e a lei 
do anno passado tambem a elles se refere. 

·Levanto esta duvida porque em 3" discussão pretendo apre~ 

sentar uma emenda de redacção, corrigindo essa lacuna. 
o SR. IRINEU MACHADO - Perfeitamenbe. 
O SR . NICANOR DO NASCIMENTO - Peço a palavra pela 

ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR . NICANOR DO NASCIMENTO - (pela ordem) - Sr. 

Presidente, á argumentação anteriormente apresentada ha a .ac-
cre.scentar o seguinte: a dotação orçamentaria des.te anno para 

" pagmento desses professores é perfeitamente igual á do anno pas-
sado, que mantinha essa elevação de vencimentos, de accôrdo com 
o augmento do Sr. Rodolpho !Miranda. 

Portanto, é logico que ella seja mantida para o futuro anno, 
porque não ha o menor augmento de desp.eza. (Muito bem.) 

O SR. FELIX P ACHEGO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. FELIX PACHECO . (p ela ordem) - A Commi0ssã,o s 'e-

guia nesta, como em to-das as emendas, o criterio de não aggra-
var a despeza. A Camara deve saber qual a sua obrigaçã~ em 
face do deNcit que nos ameaça, nascido desses favor·es, que reuni-
dos, som'mam uma quantia fabulosa. 
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Em seguida, é posta a vatos e Fejeitadia a ewenda n. 87. 
O SR. HONORW GURGÉL ~ Peço a palavra pelar ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela •ard·em 0 Sr . 

Deputado Honario Qurgel. 
O S.R. HONORIO GURGEL (pela ordeni) ~ Requeira° veri-

ficação da v0ta!;;ã0. 
Procedendo~se á verificação da votação, reconhece-se ter sido 

a emenda rejeitada por 59 votos (23 á füreita e 36 á esquerda) 
contra 48 (28 á direita e 20 á ·esquerda). 

E' dec1arada prejudicada a emenda n . 88. 
E' annunciada a votaçãa da seguinte ·emenda sob n. 89, do 

Sr. Honori0 Gurg:el: 
"Ao p.aragrapho unico do artigo unico accrescente"se no fim: 

deduzida a parte ref.er·ente aos docentes e funccianarios anterio-
r e;s ao decreto n. 8.659, de 5 de Abril de 1911, os quaes conti- · 
nuarão a receber .os seus vencimentos no Thesouro Nacional." 

O SR. HONORIO GURGEL - Peço a palavrai pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. o Sr .. Deputado Ho-

norio Gurgel. 
O SR. HONORIO GURGEL (pela orde,ni) - Sr. Presidente, 

a .emenda não é ociosa, como decretou o Sr . Felator, porque em 
materia de contabilidade, desde que a lei não maruda, especificada-
mente, fazer um pagamento, elle não é effectuado p'elas estações 
fiscaes . 

O. fim da emenda é este: os· antigo~ , docentes e funcciona rios 
.da insti:uGção terão de continuar a ser pagos pelo Thesouro . Na-
cional; desde que s·e manda entregar a dotação ao estabelecimen-
.to, é preciso deduzir a parte corresporudente a esta despeza, p.ara 
que o Thesouro fique habilitad·a a realizar o pagamento aos docen-
tes ·e funccionarios . 

Não ha augmento nem diminuição: é apenas uma questão de 
methodo . de çontabi.Jidade . (Muit.o bem; muito bem.) 

Em. segui·da é pasta a votos e approv,ada a referida emenda 
numero 89. 

E' :annunciada a votação da emenda sob n. 90, do 'Sr. }!o-
sannah de Oliveira e outros: 

"Onde convier: 
Art. Continúa ei;n vigor o n. IV do art. 3° da lei n . 2.356, 

de 31 de DezembFo de 1910 podendo o Governo alterar, como fôr 
~onveniente aos inter esses da justiça e do desenvolvimento da re-
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gião, o_ numero, a distribuição e a divisão ,dos mumc1p10s e comar-
cas, autoriza;da_ a despeza para a installação desses serviços e mafa. 

a) a legislação da propr·iedade territori.al sob. a . baise -da con-
cessão pura e simples das actuaes ·posses, desde que estas 'sejam 
anteriores a 17 ·de Novembro de 1903 (Tr.atado · de Petropolis); 

b) a ·decretação do regimento ci.e custais para a justiça do's 
territorios e funcdonarios d·ellas dependentes, podendo crear, sem 
onus par.a a Uni.lo, mais um cat to rio de t abcllião em Rio Branco 
e Senna- Madureira ; 

e) o pagamento de alugúeis e despezas necessaria,s· ao serviço 
da justiça e, tambem, a juizo do Gove1:no, a construcção de ca-
deias e casas para escolas e a abertura ·de uma estrada até Porto 
Acre e Brazilia, passando em Rio Branco e · Xapury, com uma va-

r ia,nte pa ra -Santa, Rosa, no Abunã. 
cl) o•s auxilias que . se tornarem necessarios, medi.ante requi-

siçã@ justifoadas das Prefeituras, e até 25 % da renda liquida, pa-
ra obras e melhora,mentos na região, tudo a juizo do Governo, in-
clusive o recenseamento do Territorio. 

Paragrapho unice. O Governo fica autorizado a abrir os ne -
cessarüos creditos. " 

Em seguida é posta a votos e •approvada a referida emenda 
numero 90. 

E' coTusiderada preju-dicada ·a emenda n _ 91. 
E' annunciada a vota_ção da seguinte emenda sob n. 92, do Sr. 

Pedro ·Lago e outros: 
" Onde convier: 
Art. Os alumno;s matriculados no OoHegio Pedi·o II e gy-

mnasio•s a ·elle equiparados, sob o r egimen do decreto de 1 de J.a-
neiro de 1901, decreto de 26 de Janeiro do mesmo anno, poderão 
concluir •os seus cursos de accôrdo com as leis que vigoravam ao 
tempo da sua matricula. 

Art. Esses alumnàs, uma vez termina;do o seu curso se-
riado e integr al, poderão requerer matricula em qualquer das fa-
culcJ.ades e escolas superiores da Republica, independente do exa-
me de admissão a que se refere o art . 65 ·do decreto de 5 de Abril 
ele corrente a nno." 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a pal•avra P·ela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pa,Javra pela ordem o Sr. 

Deputado Irineu Machado. 
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O SR. IRINEU MACHADO (pela oiclen~). - Sr. !>residen te; 
peço a attenção cja. Camrura para esta emenda, que é de s1nrrm·a ·im-
portancia. 

A materia ,já foi estudada · pela Commissã:o de linstt>ucção Pu-
blica, ·que, da·ndo paa·ecer sobr·e o projecc0 n. 1:_3], -deste anno, fir-
mou as conclusões sob·re princípios par i.Iicos de <Hreito. 

' 
Tende:> o decreto de de .Janeiro <l.e 190,1 d1e.ter1nina~lo que· os 

estudantes matriculados anteriormente concluíssem o curso sob 
o i·egime'n precedente e havendo 0 decrBto de 1911 mandaJdo que 
os alumnos das escolas superiores, ten~1inassem os seus eursos 
sol:\ o r egimen da lei antiga, não se ,póde negar a applicação do 
T11esmo principio aos alumnos do gym11asio, não se .póde dar, em 
r elação a el1es, uma retroactividade d?. J.ei. 

A Constituição Fedem!, no art. 11, n. 3, veda á União, c0mo 
aos Estados,. prescrever leis de caracter retroacti-:vo. 

Tendo os a lumnos do Gymnasio· do i\.,mazonas, C·ear.·á, Pernam-
1.Juco, S. Pau'o, Itajubá, Juiz de F0ra, .Lcopoldi.na., Barbacen.a, Bello 
Horizonte, Ube1,aba e do Collegto P ed-ro n feito chegar ao Congres .. 
so Naciona1l suas representa.ções, a Commissão .cl.e Instrucção Pu-
blica, ·ent·endeu que se ·devia mandar que elles proseguissem nos 
seus estudo sob o regimen . da legislação. :interior a0 decr eto el e 5 · 
de Abril do corr ente anno. 

A questão é da maior simplicidade, é de uma clareza inata-
cavel. 

Como se podia d·eterminar que alum •1os, mati:iculados sob o re-
gímen ·de um a legislação de ensino anterior, passassem a prose .. 
guir nos seus cursos, a ·concluil-os sob o regimen· da nov.a J.ei? 

Seria ou não dar effeito r.etroactivc á lei do -ensino d•ecretacla 
a 5 de Abril de 1911? 

Penso, porta.nto, Srs. Deputados, que ai .approvação da emen-
da se impõe como a app!icação do ·mesmo principio <JJ.Ue em rehi:ção 
a0s al·U'lnillOS do eur.s0 sl!lperior 0 gov:ermi> mando·u fosse posto em 
P·Fatica. Pens© que n-ão se de'l'e debmr cie aipprovar a emenda dos 
Srs. Lago, Freitas e ·outr©s Deputados. pois que não faz mais do 
que mandar (!])Ue OS a~umnos dos gymnf1.6ÍOS; a que rne r eferi, COll-
cJuam seus cursos sob ·a vigencia da legislação existente ao tem-
Po era que e1les se mrutricularam. 

illss·a é a questão estudada pela Comrnotssão de Instrucção Pu-
hlica no parecer que vou ler â Camara (Lê)r: 



"Consideran'do que o Poder Executivo Federal, usan-
do da a:utorização que teve do Congresso Nrucional para 
reorganizar o ensino secundÚio r> superio.r, enten'deu fa-
zer céssa:r diréitos .a:dquiridos p efo~ alumnos do sexto anno 
do CoHegio· Pedro H; 

Considerando que taes dir ~i'tos r·esaltam não só do 
curso gyfun,asial feito pelos alurnnos, como por se terem. 
effés inscripto na: matricula ab'?r ta no periodo de 16 á 31 
de Março do c0rrente anno e satisfeito todas as ·exfgen-
cias regulamentares d·a l ei do ~nsind, que vi'goTou até .; 
d e .A'bril deste anno; 

""' Considerando que a lei de 5 ct0 mesmo mez de .A:bril, 
que re0rg•aniz·ou o ensino secun.dari-o e superior, não de-
via ser applicada aos alumnos Jo 6° anno dn Colle[!io Pe-
dro n, p0rque não dependiam udla para a conclusão do 
cuTso de bacharel.ado, pois, muito antes d•) Sõ•U appareci-
mento, já estavam investi>dos dG um direito pela matricn-
la que obtiveram na vigencfa da. l'ei Tevo~ad,l '' 

Sendo estas razões ex•positivas do parecer accordes ao ptecei-
·to d0 art. 11 n. 3 da Constituição, o voto que a Commissão vai dar 
É· ·em pTincipio este: não é licito a nehum poder, a nenh·um orgão 
da administração, dar caracter retroactiv0 nem .prescrever caracter 
retroativo ás leis do ,paiz. 

Por estas razões voto ·em favor da 0menda do Sr. Pedro ·La-
g0, honrada com tão elevado numero de a'1signaturas de meus col· 
legas. 

Era o que tinha a dizer. (Muito b<:rn: ?nuito bein.) 
O SR. FELIX PACHECO - Peço· a palavra pela ordem. 
O SR. PRIDSIDENTE - T em a pa~avra pela ordem o nobre 

Deputaido. 
O SR. FELIX PACHECO (p ela orcle1n) Sr. Presidente, 

não me a:rrependo, antes me congratulo, pelos termos radicaes em 
que puz a questão da reforma elo ens'no. no parecer que tive a 
hom·a ele relatar. 

Não é este o momento opportuno para discussão desse acto, 
clu Governo, qu e o Congr-esso autorizou , nem a Commissão ele Fi 
nanças propriamente devia dizer do caso. 

Nós não devemos estar a legislar .ou a r evogar decretos sum-
mariamente na cauda dos orçamentos. 
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O mal _é mais nosso do ql).e do Governo, porque este, ao menos 
fóra cio torveJ.inho parlamentar, estuda. e amadµr-ece as reorgani-
zações que o Congresso lhe man·da fazer. (Apoiados~ ) - : 

A Commissão -de Instrucção Publica, cujo eminente e respeita-
do presid-ente, com louvavel sinceridade se manife.êtava hontem so-
bre o . assumpto, afastando-se neste ponto, . de um principio funda-
mental, •que o partido que tem a honra de contal-o em seu seio, 
inscreveu na 8• de suas bases, a Commissão de Instrucção, dizia 
eu, tem tempo .para_ analyzar com vagar a materia e orientar pata 
e anno que vem a opinião da Camara. 

A emenda e a sub-emenda não poder.ão alterar a situação cria-
da . .. Não ha mais collegi-os equiparados (apoiados) nem existe ago-
ra fiscalização nesses antigos e clesmoralizadissimos mercados -de 
exame. 

Por ·outro lado, o modelo que elles procurav;am para maca-
quear o typo off.icial do Gymnasio, alterou-se, não é mais o mes-
1no. 

A emenda seria a <balburdia, a confusão, ·preparando a volta 
ao regímen deleterio que nos envergonhava em rp.ateria de exames. 

Si eu quizesse <argumentar por analogia, poderia valer-me cio' 
parecer da Oommissão do Senado, aceitando o véto do Prefeito á 
resolução -do Conselho sobre as normalistas, assumpto que está, 
neste momento, preoccupando a opinião. Nesse ·parecer declara a 
Commissão do Senado : 

"As razões do v éto convencem que uma tal providtencta im-
porta evidentemente na revogação da reforma• do ensino .ou pelo 
menos alteração essencial cio systema adapta.do, ·anarchizan-clo o 
SE:rviço." 

Ainda hontem O Paiz, em um ·eloquente editori·al, dizia estas 
sensatas palavras, .que peço -venia para ler á Camara: 

"Ao Congresso não fica bem, de resto, v;o ltar atrás 
nas suas delibe11ações, -depois destas, concretizadas em lei, 
terem produzido .os seus effeitos principaes. O Governo 
agiu no uso de uma delegação que lhe foi feita em plena 
confiança com limites · que elle não transpoz. Abolindo 
o regímen .pernicioso e absurdo das equiparações e liber' 
tando os institutos superiores de ensino da depi:ndencia 
em que se achavam dos estabelecimentos -de instrucção 
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secundaria, <0 Executivo obedeceu á vontade ·do Congresso, 
procurou servir a uma exigencia imperiosa da cultura 
nacional." 

Emquanto nós, que fi~emos essa reforma, porque foi a Ga-
mara quem a fez, pretend·emos revogal-a de chofre e de surpreza, 
quando ·ella já se acha em execução ·e tudo faz crer que provari"t 
bem, os estabelecimentos d·e ens,ino ·dignos desse nome a apreciam 
com gabos e louvores que muito· çlevem desvanecer ·ao honrado Mi· 
nistro que ·a traçou e a vai executando. 

T·enho aquii, á mão, Sr. Presidente, um prospecto dirigido . aos 
paes de alumnos pelo director do reputado collegio Mackenz!'e, da 
São Paulo, uma das boas cousas que nós tei:nos em matf!ria de tJn· 
sino no Brasil, e no qual se diz: 

"Na Amerioa ·do Norte e na Europa, o anno d9 1911 
foi um pouco esteril em •acontecimentos pedagogicos No 
Brasil, entretanto, passa-se, neste momento, uma 'V?rda-
d·eira '!'evolução em materia de ensino superior e secunda· 
rio. A promulgação da lei organica do ensino alterou ra·· 
dicalmente ·esses dous ramos da instrucção, introduzindo 
uma reforma completa e salutar no Gymnasio Nacional, 
que repres·entava até aqui o typo do ensino para todo o 
paiz. 

Ella ·estabeleceu uma relação logica, baseada. nos mais 
simples princípios pedagogicos entre o.s estudoB discipli· 
nares e preparatorios e os diversos cursos profissionaes, 
proporcionando aos alumnos estudos preparatorios mais 
adaptados a esses cursos. 

Es&es principius, nos seus aspectos geraes, são os que 
caracteTizam o· systema americano, que ha muitos · annos 
adoptamos. 

Felicitamos-nos, pois, com o paiz pe1a adopção d·esse 
systema." 

A circular ·que estou lendo termina alludindo, com toda a pro· 
priedade, á necessidade de libertarmos o ensino, por um lado, do 
11iercantiZismo· asvhvxiante, e,. por ·outro, do pedantismo esteril. 

Foi ·este, Sr. Presidente, o principal escopo da Lei Organicn . 
que a emenda capciosa :pretende annullar, 



E' com razão que um dos melhores de nossos ,professor.es diz: 
.;t~ ~i. I 

"O futuro cantará louvores ao Governo que ás'sim 
cumpriu o seu dever; e essa apotheose ao Brasil de ama-
nhã aq'ui está no PT.es·ente, na grita impensada dos que 
choram pela: resurreição de um ensino que era a gazua 
abrindo as portas das posições rendosas do Estado, e sem 
sciericia e art e, e sem idoneidad-e-, 'POndo-nos sempre, e sem-
pre na retaguarda do progresso mundial." 

S1·. Presidente, não comprehendo· ·o.s partidos poHticos agarra-
dos ás co.nven.iencias e ás paixões estrnitas dos homens. Os parti-
dos vivem pe'. as i•déas ·que inscrevem nas suas bandeiras. 

A liberdade -do ensino superior figura como uma das clausu-
las basicas do Partido Republicano Conservador, de que é leader. 
nesta Casa, o eminente Sr. Fonseca Hermes, para cuja palavra 
a,uforümd;JJ appello, em J:J.ome des prineipios rep1ublicanos, esperan· 
do que S. Ex. apoie os termos do parecer. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Peço a palavra pela ordem . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra ·pela ordem o Itol.n·e 

Deputado . 
O SR. FERREIRA BRAGA (p.ela orclern)· diz que vai '~ m 

poucas palavras manifestar á Camara ~.s razões que motivam a 
sua divergencia radical com o illustr-e rel•ator do Orçamento do 
Interior, no tocante á desastrada r.eforma do ·ensino. Explicará 
ra:pidamente por que vota a fa;vor da elillenda n. 92. 

Analysa a reforma quanto á suppressão ·dos diplomas, proces-
sos de exames, organfaação scientifica dos cursos, e coµcl-ue affir-
manido que os annaes do ensino não offerecem exemplo de um 
c0njuncto de disposições tão incoherentes, -tão ·extravagantes, tão 
anarchicas como as que constituem a famosa lei organíca, que ser-
ve de base a essa procellosa reforma . 

0 SR. 1'\UENO DE ANDRADA - P eço a palana pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre D,ep,utado. 
O SR. BUENO DE ANDRADA (p ela. orclern) - Sr. Presiden· 

te, assiguei a emend.a para apoial-a, .avisan,d0 no mome;ntp que vo-
taria contra . 

A reforma :do ensino 11ií,0 é P!Jrft:;ita; mas consagra prineipios 
libe!l·aes, republicanos, adop~ado:;; pe' o regimen a que todos a1,)Qia .. 
mos. 
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A r e-f©rma tem seas 'defoitos, aitaca interesses, perturboü de 
algam modo certos institut0s de ensin0; mas qua•l a passagem de 
u,m systema antigo pa;ra um systema nov·o, modern0, qu·" ilão apre-
sente defeitos? ( ilp o·i.a.dos.) 

Quanto aos defeitos de prograrn.ma; isto nã0 ca:be ao Ililinistro 
Elle, sabiamente, honestamente, deixou 'este encargo ás congrc-
gáções. 

Q·uanto aos direitos offendidos, pergunto eu: .pois então um 
alumno matriculado no 1° anno ·de uma escola adquiriu taes direi-
tos que .póde impedir que se Tef.orme o ensino no paiz emquanto 
elle estiver matriculado? (Muito bem.) 

Não estou aqui, neste momento, cortejando o Governo . 
Acabei de votar intransigentemente, ·e incommodadamente vi 

approvada a emenda, que elevava vencimentos de mihistros, qnnn' 
do a Camara recusava auxílios a institutos ele cartdade. 

Não estou cortejando o ·Sr. Ministro · elo Interior, sinào cle-
fenclell;clo um programma antigo; estou me batendo por ideas pe-
las qua:es já m e batia ·anteriormente . 

. A.'s congregaçõES foi concedido o direito de r egular o ensino; 
este -direito foi retirado do Governo. 

Neste ponto a r eforma imitou muito bem paizes os maí3 adian 
tadós. 

E!la fez mais, porém : estabel·eceu o principio da h vre concur-
rencia no ensino, da liberda:de de ensino C'Olll admifü;ão dos Jivres 
docentes dentro das academias. 

Assim, quando o alumno, por q1ialquer circumstancia, não se 
der bem com um lente, t em o direito de ouvir outras aulas. 

O nobre DeJ)utado por 8. Paulo, cuj a competencia no assumpto 
sou o primeiro a r espeitar bastante, disse que, t a lvez, o Minis-
tro .ignorasse o que era physica, que talvez ·pensasse que o ar co-ires 
l'ôra pinta:d·o pelo dedo de Deus. 

A isto eu poderia oppôr uma serie de anedoctas. 
Ainda ultimamente, assistindo, na Escola de Medicina, ao exa-

me de um alumno, este alumno citou a autorj.dade do lente da 
cri.deira para um outro lente, autoridade escripta em compendio; e 
e lente, enfurecido, gritou: "Não personalize ". Como lib Ertar-se um 
alumno ele uma autoridade dE1ssa ordem, in!usta, violenta, sem 
criterio? Unicamente pelos princípios llberaes gue não foram ap-
plicados na reforma . Voto contra a emenda, porque, si .a reforma 
está perturbando o ensino, esta emenda virá perlurbal-o ainda 
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mais. Demos caminho á liberd.ade de ensino, não reneguemos 08 

vrincipios que adaptámos, não reneguemos, na terra da promissão, 
as doutrinas que pregám@s no passado. (Muito bem; muito bem. 
Avofrtdos.) 

O SR. FONSECA HER'MES - Peço a palavra pela ordem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra b Sr. Deputado Fo.n-

seca Hermes. 
O SR. FONSECA HERMES (Vela ordem) - Sr. Presidente, 

o honrado relator, nas considerações que julgou dever fazer em 
sustentação do brilhante p.arecer que elaborou, deu-me a honra 
d8 appeUar para meu nome, como director poJitico da Camara, e eu 
elevo dizer que, accord.e com os fundamentos desse parecer, que 
accorde ainda com o pensamento exllresso pelo nobre collega, 
honrado represéntante por S. :paulo, . cujo nome peço ven.ia para 
declinar, Sr. · Bueno de Ançlr11da, entendendo que é cedo ainda 
para que a Camara se pronuncie a respeito de uma obra que, en: 

· carada ·em glo)Jo e em conjunto, tem me·recido dos competentes, 
os mais enthui:;iastas applausos . '(Avoiados.) 

Iniciamos um periodo de reformas que mais se casam com 
o ideal republicano, e não por uma emenda, que devemos á ul-
tima hora e no Orçamento, ferir em su:a base fundamental ... 

O Sn.. IlnNEU .MACHADO - Mas, pode-se fazer essa . reforma, 
republicana e positivista, por uma emenda. 

O SR. FoNSECA HERMES - ... uma reforma que foi feita em 
virtude de. um programma politico, em torno do qual, nós os repu-
blicanos, levcamos á urna o nome do Marechal Hermes. 

O Sn. BEuNARDO Hon'l'A - Nessa p.arte, não apoiado; foi um 
Deputado Hermista quem .se insurgiu contra a reform.a, e é outro, 
civilista, que acaba de declarar ·que vota pela ·emenda. 

O. Su. FONSECA HEu11rns - E' uma questão de principios. A 
. liberdade de ensino !:)S tá inscrjpta no program111a do partido repu-
blicano . E n~o é por rn11a einenda que. se re.formam. programmas 
ou .. se dissqlve~n . par.tidos . Co)lvido, pois, . os meus collegas da 
maioria a votarem contra ;a emenda, . em · nome do progr.amma 
político e dos ideaes que. nos congregam. 

O SR. J;:'RESIDENTE - Vou submeúer ·a votos a emenda 
n. 9·2. 

O SR. 
0 SR . 

. . 
. JOSE' BONIFACIO ----: Peço a palavra pela ordem . . 
PRESID~NTEJ .- '.!'em . ~ J,ialaYra o 110].m~ Deputado. 
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O SR. JOSE' BONIFACIO (pela ordem) - Requer e obtem 
votação nominal para a emenda n. 92. 

O SR. PRESIDENTE - Os senhores que approvarem a 
emenda n. 92, responderão s·im, e' os que ' rej·eitarem dirão não. 

Vae se proceder á chamada. 
O SR'. SIMEÃO LEAL (1° Secretario) procede .a chamada 

dos Srs. 'Deputados. .J 

Feita a chamada, respondem sirn, approvando a ·emenda nu-
füero 92, os Srs. Augusto de Freitas, José M:aria, Alfredo Ruy, 
Palma, Aristides Spinola, Rodrigues Lima, Irineu Machado, Be-
thencaurt da Silva Filho,_ Honorio Gurgel, Bulhões Marcial, João 
Baptista, Annibal d·e Carvalho, Henrique Borges, Paulino ·de Sou-
za, José Bonifacio, Calogeras, Ferreira Braga, Eloy Chaves, Pau-
ln de IMoraes, Joaquim Augusto, Palmeira Ripper, Arnolpho Aze-
vedo e Gosta Junior (23). 

Respondem não os Srs. Antonio Nogueira, · Monteiro de Sou-
za, Passos de Miranda, Hosann:ah de Oliveira, Agripino Az.evedo, 
Dunshee de Abranches, Christino Cruz, ·Coelho Netto, Joaquim 
Cruz, Felix Pacheco, Sergio Saboya, Bezerril Fontenelle, Thomaz 
Cavalcante, Gonçalo Souto, João Lopes, Fr·ederico Borges, Eucly-
des Barroso, Sergio Barreto, Seraphico da Nobrega, Camillo de 
Hoilanda, Simeão Leal, Simões Barbosa, José Bezerra, João de 
Siqueira, Euzebio de Andrade, Raymundo de Miranda, Democri-
to Gracinda, Pedro Doria, Joviniano d.e Carvalho, Ubaldtno de 
Assis, Bernardo Horta, Paulo de Mello, Pereira · Braga, Nicanor 
do Nascimento, Alcindo Guanabara, Porto Sobrinho, Erico Coe-
lho, Pereira Nunes, · Raul Veiga, Francisco Portella, Faria Souto, 
Luiz Murat, Raul F·ernan·des, -Báptista da Motta, Sebastião Mas-
carenhas, Ribeiro Junquefra, João Penido, Antonio Carlos, Lan-
dulpho Magalhães, Antero Botelho, Francisco . Bressane, Leite de 
Castro, Carneir·o de Rezencle, Rodolpho Paixão, AlaoF Prata, !"< G-

gueira,. Camillo P rates, Bueno de Andrade, José Murtinho, Lame-
nha LiIIB, Carvalho Chaves, João Vespuci-o, Diogo Fortuna, Soa-
r es dos Santos, Campos CarU.er, José C.ar1'os, Evaristo do Ama-
ral, Nabuco de Gouvêa, Homero Baptista, Fonseca Hermes, Carlos 
Maximili.ano , Domingos Mascarenhas, João Simplicio e Gonçalo 
de- Almeida ( 7 4) . · 

O SR. PRESIDENTE - Responderam, não ,, 74 Srs. Depu-
tados e sim, 23; total, 97. Não ,hçi, mirnero paar se proseguir nas 
votações . 
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O SR. PORTO SOBRINHO - Peç0 a palavra pela OI'dem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palav1~a pela o!'dem o nobre 

Deputado. 
O SR. POR'l'O SOBRINHO (rp ela orde?n) - E' para man-

dar á Mesa uma declaração ele voto. 
Declaro francamente qúe, .em materia de histrucção publica., 

a~ minhas idéas coincidem com as do iHustre representante d0 
Estado d-e Minas Gerae;s, Sr. José Bon-ifacio .. 

ConveRcido da procedencia dellas, assign·ei 'ª emenda que aca-
bei de ser ,rejeitaida pela Carnara. Mas declar.o que v-0tei coJ:!tr.a 
<J. emenda, tão sómen.te pela razão d.e ordem política apresentada 
pelo illustre representante de l\1J.nas Gei~es. 

E' a seguinte a minha declaração de vot0. 
Vem á Mesa e é lida a s,eguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei contra a emenda, á vista dos termos em 
que foi posta a questão pefo leader da maioria. 

Saila das sessões, 20 ele Dez-embro de 1911. ·- Porto Sobrinho. 
V:em á Mesa e é lida a seguinte 

DECLAUAÇÃO DE VOQ'O 

SigRatario da emenda n. 32, sobre detalhe ela reforma e or-
ganização ele ensino, declaro que votei contra essa emend.a, em 
vista das declarações do nobre leciçler da' maioria, .que collocou a 
qtn:stão no terreno da confiança pplitica. 

Sala das sessões, 20 de Dezembro de 1911. - João Penido . 



SESSÃO DE 21 DE DEZEMBRO 

E' annunciada a continuação d.a votação das emendas ao pro-
jecto n. 351, de 1911, fixando a despeza do MiTutsterio d.a Justiça 
ê, Negócio~ Interiores para o exercício ele 1912 (com ·emendas) vi-
de projecto n. 351 A, ele 1911) , (1emenclas 92 e seguiTutes) ( 2ª dis-
cussão). 

E' an11unciacla a ;votaçãe da segu.jnte . emen€1.a sob 11. 92, elo 
Sr. P.eclro Lago e outros: 

" Onde c0nvier: 
A~·t. Os alumnos matriculados 110 Collegio Peclr0 II e gy-

m11asios .a elle e([uiparaclos, sob o regímen cl0 decreto €1.e 1 ele · J,a. 
neiro ele 1901, decreto ele 26 1'.l.e Janeir0 elo mesmo an-µ,o, poderão 
concluir os seus cursos ele .accôrdo com as leis que vigoravam ao 
tc>mpó da sua matricula. 

Art. E.3ses arlumno.s, uma vez terminado o seu ~urso seria-
do e i11tegr~J, poderão requerer matricula em qualquer elas fa-
cu ldades e escolas superiores da Republica, independente do exa· 
me de admissão a que se i;.efere o art. 65 do decreto de .5 de 
Abril do corrente anno." 

O SR. PRESIDENTE ~ Vou S\lbmeter a votos a emenda 11u· 
mero 92, cu:ia votação ficou hontem interrompida. 

O SR . IRINEU MACHADO - Peço a pal1avra P·ela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem .a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. IRINEU MACHADO (p elei orcle1n) - Sr. PresWente, 

o que a jurisprudencia, a interpretação tem estabelecido é que o 
requerimento que não reune numero regimental se repute inexis-
tente; quando, porém, a Gamara já, decidiu, .como ac9nteceu hon-
tem com relação a esta emenda, que a votação fosse nominal, em-
bora não tivesse havido numero para deliber.arnrns .sobre o as-
sumpto, o reqlierimento ele votação 11omin:;i,l está approvado, foi 
acceit0 pela Casa. 
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Os precedentes são neste sentido, até em materia de verifica-
ção de poderes. 

Ha alguns anno1s . passados? commigo mesmo ·e meus compa-
nheiros de Districto, .em caso de verificação ·de poderes, a Gama-
ra havia concedido votação nominal, e não havendo, então, numero 
para votação do parecer, no dia ·seguinte procedeu-se a votação por 
esta fórma, sem nova consulta .. 

Se não tivesse havido numero par.a a v·otação do requerimen-
to formul:ado pelo nobre Deputado, Sr. José Bonifacio, . perfeita-
mente, mas houve numero, e o veto da Gamara não fo.i até êste 
momento revogada. 

O SR. PRESIDENTE - A juri•sprudencia estabeleci'da pela 
Mesa tem sida em sentido contrario . 

O requerimento sobre o modo por que se ha de effectuar a 
votação, desde que esta não se verifique, fica prejudicado. 

E' preciso que haja novo requerimento. 
O SR. IRINJ:!iU MACHADO ( continuando) - Sr. Pr.,esiden· 

te, deixo na acta o meu protesto contra a decisão de V. Ex. 
Esta decisão é francamente contraria aos precedentes, e eu 

acabei d~ citar um caso relativo á verificação de pod·eres. 
V. Ex . mantem sua decisão? 
O SR. PRESJDEN'.l'E - Perfeitamente. 
O SR. IRINEU MACHADO - Neste caso, sob protesto. Requei-

r0 a V. Ex. que consulte a Casa sobre si concede votaçãa nominal. 
Em s·eguida é po·sto .a votos e rejeitado o requerimento. 
O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. IRINEU MACHAD,O (p ela ordem) - Sr. Presidente, 

peço a V. Ex. se digne proceder á verificação da votaçãô. 
Procedendo-se á v·erificação ·da · votação, reconhece-se terem 

votado a favor 41 Srs. Deputados e contra 86. 
O SR. PRESIDENTE - Votaram· a favor 41 Srs. Deputados 

e contra 86. 
Foi rejeita do o requerimento de votação nominal. 
Vou submetter á -votação a emenda n. 92. 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a refe1,ida emenda 

numero 92. 
O SR. CAMÍLLO PRATES - P.eço a palavra pela •ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra ·o nobre Deputado. 
0 S;R. CANIILLQ PRA'J'ES (pela ordem) - Sr. :p;rei;iiqente,-
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pedi a palavra para mandar á Mesa uma d€claração de voto,, por· 
que hontem, quando se iniciou a votação nomin:aí, meu voto foi 
expresso- e·.ei.1 preciso que fique constando · da acta da sessão. 

V.em á Mesa e é 11cla a seguint e 

1JECLAIU.ÇEO DE VOTO 

· ·Não obstante ter subscripto a €menda sobre cursos gymna-
siaes e collegios equiparados, neguei-lhe o meu voto. 

Mesmo quan•do· se é contrario a qualquer projecto ou emen-
das, por desaccôrdo com a idéa que ella corporifica, pód·e-se 
subscrevei-a para, no plenario, se ter occasião de impugnal-a. E ' 
um · acto de lealdade parlamentar. 

Não votei p.ela emenda, porque penso que não é .em uma ra-
pida escaramuça pa1;lamentar .a occasião mais propria para com-
b~ter os pontos fracos e remodelaveis da reforma de ensino. 

Acto do Governo que r ev·este grande significação e reievan 
te importancia não só pela natureza do assumpto como pelo ra -
dicalismo com que ·foi trat<t.do, só em amplo e largo debate deve 
ser examinado e apreciado. 

·seria, parece-:me, improprio do Congresso, em uma surpre· 
za de guerrilha parlamentar, jugular esse acto que suscitou tan-
t::i. e tão ap:aixonada controversia na opinião publica. 

Acha-se de um lad-o um ministro convencido da excellencia 
da reforma ·decr.etada, tendo comsigo numerosa e illustre compa-
nhia nesse modo de ver e de outro lado aquenes que julgam não 
só que a reforma não consulta os verdadeiros · interesses do .et\SÍ-
110 ... mas que, ~lém disso, fere dispositivos con·stitucionaes. 

E' meu humilde conceito não que o illustre titular da past a 
do Interior viria a ter uma grand.e desillusão com a pratica da 
reforma que decretou e pela qual se bateu. 

Os seus effeitos ·sobre o ensino serão muito mais del€terios 
de que os de todos os systemas até hoje praticados - o futuro 
nol-o' dirá. 

Não ~btante, penso que só em debate actfrado, ·em que haja 
occasião de expôr cada um o seu modo de ver, assumido peran-
t~ a Na,ção a responsabilidade de . suas opiniões, _ deyerá ser o . 
assumpto resolvido. Por esta razão não suffraguei com o voto 
a emenda . que tem a minha assignatura. 

Sala das sessões, 21 de Dezembro de 1911. - Oam.mo Pmtes. 



El' annunciad'a a votação da emenda n . 93. 
O SR. IRINEU MAGHADO - Peço a pala vra P·ela ordem. 
o· SR . PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. IIÚNEU MAÇHADO (Vela ordem ) - Sr. Presidente, 

r equeiro. á ·v. Ex. que consulte a Casa si c onsente na retirada 
desta .emenda. 

Consultada a Camara, é app~ovado o requeri~ento da reti-
rada d·a ·emenda. 

Posto a votos é rejeitada a emenda n. 94. 
O SR . B'APTISTA DA MOTTA - Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. BAPTISTA DA MOTTA (pela ordern ) - Sr. Presi-· 

dente, requeiro a V. Ex. verificação de vofação . 
O SR'. PRESIDENTE - Vàe se P,ro'Qe·der á verificação da 

votação . (Pausa .. ) 
Procedendo-se á verificação da· votação reconhece-se t er fl '11 

votado a favor 4.5 Srs. Deputados e contra 76. 
O SR. PRESIDENTE - A emenda foi rej eitada. 
São successivam.ente postas a votos e rejeitadas as emendas 

n~ .. 95, 96, 97, 97-A, 97-B, 98, 99 e 100. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 101 Llo 

Sr. N'al:iuco d.e Got1vêa. 
" Onde convier: 
Art . 1.° Fica o Governo autor.jzado a abrir concurrencia pu-

blica para apresentação de um projecto para a construcção ª'" 
um ou mais edificios para a Faculdade de Medicina, com a C[,pn.ci-
dade n ecessaria para serem n i;l l!.e ou nelles installados : 

a ) a portaria, a sala do director, o salão de honra, a sal.:t de 
congregação, a secretaria, a thesouraria, o almoxrifado, a bil:Jlio-
theca e o archivo; 

b) os institutos de histqlogia. d e medicina !eg?;l, d e tllerapeu· 
tica e pathol0gia geral e experimental com os re~pectivos labora-
torios e bioteríos; de physica geral e de suas appiicações á m edi-
cina, das chimicas miJrnral, organica, biologica e analytica, de mi-
crobiologia, de historia natural com os respectivos laboratori'os e 
museus; 

e) um instituto odontologico com o ref!pectivo ambulatorio 
de clinica demar ia, laboratorios e officina de prothese dentaria, 
fü! .uma officina de pharmacia, de um instituto de hygiene e de 
um · de physiotherapia, annexos ás clinicas; 



(Y) càd'a instituto terá, .além das deperíd.encias exigidas pelo.s 
pr·ogressos d'o er:.sino technico, os aríiphitheatros destinados aos 
<:!1!1'.sos geraes corn projecções e des·enlío. 

Art. 2·0 O Governo nõmeará, desde já, úiíla cõmfnissão de i;>ro-
fissionaes de reC;Onhecida competenüia para escolher, dentre os 
proj·eêtos .apresentados, O' mai's cdnvenieríte. 

§· 1.º Esta co1inntssão, sob a pre.sidenciá do Ministro. do Inte-
rior, acompanhará toda concurrencia, cabendo-lhe a red:acção dos 
editaes com os deta:lhes e esclar·ecimentos neçessarios. 

Ao autor do projecto, classificado em 'pr.imeiro rogar pela 
cvmmi.ssão e adoptado, será concedido um premio de 10: 000$000. 

§ 2. 0 Esta commissão poderá contractar um architecto, espe-
cialista, conhecido por obra congenere anterior, para vir ao Rio 
ele Janeiro, e á vi,sta d'o terr.eno e do pleno conhecimento elo nos-
so clima, apresentar um projecto para os edifícios em qúestão. 

Art. 3. 0 Uma vez approvado o projecto, o Governo providen-
ciará para que se .inicie logo a constrúcção, podendo para isso se 
utilizar ·dos terrenos occupaclos pelo .antigo Arsenal ele Guerra 
rlo largo elo Moura. 

Art. 4.° Fica o Governo autorizado ': 
a) a mandar construir desde já, um instituto anatomico, an-

riexo á Faculdade d'.e ·Medicina do Rio de Janeiro, com amptii-
theattos de auras, salas de dissecção, salas d·e- .autops'ias, safas pa-
ra estudos ele hi'stofogia pathologfoa, camara frigorífica, ;salas pa-
m laboratorios, museus anato-pathologico e medico legal e tod'a;s 
as dependencias necessarias a uma moderna e co'nveniente instal-
la.ção das cadeiras de an:atomia descriptiva, anatomia pathologi-
ca, anatomia rnedico-cirurgica com operações e apparelhos, e me-
dicfna legal; 

b) a entrar em accôrdo com a provedoria da Santa Casa da 
Miseric0rdfa para .augmentar e melhorar .as install'ações desti-
nadas actualmente a cada ·uma das clinicas que funccionam no 
B.osp'ital Geral, de maneira a que cad'a cli'ni'ca disponha de maior 
numero de leitos, de ambulatorio, lavatorio ·e outras depend·encias 
necessarias .ao ensino; 

e) a mandar construir dous novos pavilhões para as· clinicas 
que não puderem ser installad'as no Hospital da Misericordia, ca-
da pavilhão com capacidade para 150 d:oentes, d:ispondo de am-
phitheatr~ para auras, amliulatorios, sala para lavatori'os, cura-
tivos e operações. 



Art. 5.0 Para .a execução desta despeza fica o . Governo .autori-
iado a dispender até .ª qlianti'a: de 4.000: 000$, para o que fica d.es-
de -já. aberto o r espectivo credito. 

__ q, .SI].. :P,Eljlf>ID!J1NTE~ ._- -A. «;Jsta. a Commissão offer~_ceu a. se-
g'uinte sub-emenda: 

... A Comnüssão acceita a emen_da, com a seguint!3 sub-emenda : 
depois de 4.000: 000$ diga-se - podendo o Governo despender até 
1.000: 000$, no exerci cio de 1912, pa ra inicie , das obras. 

O SR . NABUCO DE GOUVÊA - Peço a J>alavr.a pela ordem. 
O SR. PRESIDEN'l'E - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. NABUCO DE GOUVÊA. (p ela ordeni) - Sr. Presiden-

te, a emenda n. 101 pede um credito -de quatro mil contos para 
ser construido o edificio da Escola· de Medicina. 

A honrf!,d.a, Commissão offerece ã Camara uma s ub- emenda que 
manda abr.ir . o credito 1sómente de I\lil contos cada anno. 

Ora, Sr. Presidente, o m esmo criterio que presidiu o acto 
da Çamar.a, hc;mtern, preferindo votar o ére_dito inteiro de vinte 
n! il contos para s e levantar o palacio do Congresso, Nacional, deve 
prevalecer hoj e no espírito da Gamara ao votar es~a e:inenda. 

Não preciso, Sr. P r esidente, en carecer a .importa.ncia e a ne-
eesidade dessa m edida, que sem os quatro mil contos integraes é 
imposs'ivel, ·porquanto o .art. 4. º do projecto .autoriza o Governo a 
c.onstruir, desde já., um instituto de anatomia, insÚtuto que n ão 
póde custar menos de 800 contos, r estanP,o, portanto, a insignifi-
cancia de 200 contos para ser custeada a con·strucção do edificio d.a 
Escola no ann·o vindouro, o que é insuffiçi ente. 

Ne-stas condições peço preferencia p.ara a emenda. (Muito 
bem,!) 

O SR. 'PRESIDENTE - Vou submetter .a votos a emenda nu-
mero 101 e em seguida a sub-emenda da Commissão. 

F)m seguida é posta a votos •e approva da a refer.ida errienda· 
numero 101. 

Posta a votos é igualmente approvada a referida sub-emenda 
ela . Commissão. 

O SR . NABUCO DE GOUV;füA - Peço a palavra pel.a. ordem . 
O SR. ERESIDENTE - _ T em a palavra o nobre DeputadÕ. 
O SR . NABUCO DE GOUVÊA (pela ordem) - Requeiro ve-

rifcação da votação da sub-emenda. 
- Procedenlio-se ã verificação . da votação reconl_lece-s,e que vota-

rR m a favor da sub-emenda 76 Srs. Deputados e contra .47. 



O SR. ·PRESIDENTE - A stib-einenda fo i 'àpprovaiia. r 
E' annunciada a votaQão da seguinte emenda sob n . 102, do 

SJ?. Domingos 'Mascarenhas: 

"Ácr.escente,se onde convier: 
Laboratório de Physiologia e H;ygiene da Voz: cin.co contos 

de réis. " 
-Em seg.uid:J, é posta a votos e app1,ov.ada a ·referida emenÇla 

nurnero 102 . 
. E' (lnnunciada a votação da seguinte em enda .. sob .n .. 103, do 

Sr . :)JJloy. Chaves e outro: 
No artigo unico, n. 25., se.ia . alterada para 4 ~000$ a verba 

destin.adà para objectos de expediente ·e de ensi no :etc,_: d.o -J11Sti-
tl]t.O BE)niamiP. Const;;i,nt. Sa:Jvaa redacção,". 

:Em seguida é posta a. -votos e. apprôvada a referida emenda 
numero -103. 

'E' a.nnunciada a vótação "da · seguinte emenda sob --u. _ 104', '"do 
sr. Pedro -Lago e outro: 

"A' verba 21: Mantida a · 'importanda de 25: 000·$, constante 
d~: leis superiores, · c0mo r emuneração á ·:Santa Casa de Mis'ericór-
dia da Capital do Estado da Bahia, por' Jlra'nquear ws cUnióas .. á 
Faculdade de. Medicina da Bahia". 

· Em seguida é postá a votos e ap,provada a referHia · emenda 
numero 104. 

El' azinúnciada a votaQãõ da seguinte· emendá sob n . 105, do 
Sr. Irin.eu Machado e outro: 

" Onde convier: 
.Art. - E' o Poder Executivo, na vigencia do .actual exerci-

.cio . fünano.eiro, autorizado a estencjer aos -socios .. da · Caixa· Benefi-
cente dos Empregados da Policia Civil, com séde nesta 'capital, as 
faculdades· de que · trata o decreto n , .2.124, de .25 d.e Outubro de 

- -
1909, para· esse flm expedindo o necesario regulamento. 

Em seguida é posta a votos . ·e approvada a referida emenda 
numero 105. 

Posta. a votos é reje.itada a emenda n . · 106. 
E' annunciada a votação da emenda n. 107. 

·O SR . IRINEU MAdHAlDO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDEN'FE - Tem a palav1~a o nobre Deputado· 
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o SR. IR;INEU MACHADO (pela ib'rdeni) ~ Permita-me a 
Canrnra àai1 um pequeno ·esclareciment0 . A policia do Di'stricto 
Federal auxilia, todos os annos, os festejos carnavalesc0s dando 
ás sociedades principaes, aos mais antigos clubs carnavalescos 
desta cidade, certas sommas destinadas a auxiliar-lhe os festejos. 

O que a .émend·a consigna é apenas- a regulariz.ação de facto 
conhecido. A d.espeza é feita todos os annos; ha apenas uma cfr-

"CUm'stancia conhe'cida no Rio de Janeiro, e cumpre pôr termo a 
esse abuso. 

'Intermediarto·s e patronos solicitam, ganhando commissões, 
esse auxilio, de mo-do que as socied·ades p.erdem uma parte daquil-
lo que a J!lOlicia lhes dá. :m·ste é 'º facto, este é o esca:ndalo que 
precisa ces·sar. 

Ainda o anno passado .as soctedades carnllvalescas procuraram 
.o Govern0, .e t> marecha·i Hei·mes prometteu favbrecel-as incluindo 
no orçamento da despeza a verba destinada a estes auxílios; e fez 
bem em prometer-lhes isso, ·por-que· hoje só exi•ste no Rio d.e Janei· 
l'ü uma festa verdadeir·amente popular, é a do carnaval. 

C0mo, porém, por um esquecimento, por omissã0 não tivesse 
sido inel'u•ida a v.erb:a .no orçamento, apresentei ·emenda esta:be~e

cen:do o que as socfüed!ades pretendiam obter do Governo. 
Não se dá augmento de despeza, apenas se faz a constgR:a-

gã0 expl'essa d.a despeza que a p0licia, ell!tretanto, ernectua todos 
02 annos. 

Era esta a informação qüe eu tinha a- dar á Camara, chaman·· 
dl a sua attenção para a circumstanci.a de que esta é hoje a uni-
ca festa popular dq Brazil. 

O SR. BUENO DE ANDRADA - P.eço a palavra pela ordem 
'O SR . PRESIDENTE - ·Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. BUENO DE ANDRADE (pela ordem) Queria 

a:J;>enas perguntar si esta verba é só para -o Ca,rnaval da Capital 
Federal, ·ou si el'la se ·estende ao Carnaval de todo o Bra:sl'l? 

O SR. TRINEU MACHADO - Só para a Capital Federal. 
Em seguida é p0sta a vot0s ·e rejeitad a emenda n. 107. 
E' annunciada .a votaç;ão d.a segµinte emenda sob n. 10·8, do 

Sr . ·Nfoanor do Nascimento: 
"A rubrica n. !15 ----, Poiiica •do 'Distorict0 Federal: 
•Fica o G0verno .autorizado a brganizar o ser'Viço de verifica-

ção de obitos no Districto Feàeral, ma'lltendo os actuaes func-



cionaries, ~egu~~mentan.do o seryiço e abrindo os pr.ecisos cre-
ditas." 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Compiissão offe~ 

receu a seguinte emenda substitutiya: 
"Fica o Governo autorizado a entrar em ac,côrdo cpm a Mu-

nicipalidade e a regulamentar de modo definitivo o serviço Jc 
verificação de o bitos no Districto Federal." 

Posto a votos, é approvado o substitutivo, ficando prejudi-
cada a emen.da n. 108. · 

'.El' anmmciada a votação da seguinte emenda sob n. lÓil, do 
Sr. Honorio Gl!lrgel e outro: 

r "Onde convier: 
Aos medicos legistas da Policia será abonada a diaria de 

10,$, ded~izicla a qmmtia n·ecessar.ia da verba "Maiterial. "· 
O SR. HONORIO GURGEL - Peço a palavra par.a encami-

nhar a votação. , 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. HONORIO GURGEL (para encaminhar ci votação).:...... 

Sr. Presidente, não . podia ser,. mais favoravel o parecer contrario 
ela Oommissão (riso), Ella diz: "a Commissão nãçi p6d.e acceitar 
a emenda coherente com o par,ecer dado a to.das as outras sobre 
cliari.as, embora reconheça os riscos, fadigas ·e despezas elos me-
dicas legistas quando fazem serviço f6ra da sua repartição." 

A Commjssão vê-se em uma situação embaraçosa; por conse-
quencia, deixa a Camar.a resolv:er sobre o .assumpto. Ella reco-
nhece por completo o direito elos medicos; apenas não se anima 
a aconselhar, .e pede á Camara que resolva por si. Purtanto n"ão 
é contra. 

Em seguida é posta a votos e ·rejeitada a referida emenda 
numero 109. 

O SR. · HONORIO GURGEL -'- Peço .a palavra pela ordem. 
O SR. PR:ESIE>ENTE ·- Tem .a palavra o nobre Deputado. 
O SR . HONORIO GURGEL (pela ordem) - Requer verifi-

cação ela votação. 
(i) <SR. PRESIDENTE ~ Os senhores que approvam ·a emen-

da n . 109 queiram .levantar-se. (Pausa.) 
Votaram a .favor ela emenda á direita 39, á esquerda 22 Srsc 

Deputados. 
"Queiram levantar-se os senhores ,que votaram contra. (Pau · 

sa.) 



· Votaram contrà a emendà á direita 24, á esg1ierd.a 31 Srs. 
Deputados . 

• ·· . A ém~ncia •foi ap~ovadà por . 61 ·votos contr.a 55. 
São successivamente postas a votos e rejeitadas as eme.ndas 

ns. flO·, 111 · e · 112. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 113, do 

Sr. Torqu_ato Mor~ir.a: . ' 
'' Art . Fica · consignada a verba de 13: 800$, para paga-

. nrnn·ÚJ ,. dos venciment(')s a , que têm .direito o depositaria publico 
e seu escrivã.o, funccionarios do Ministerio da Justiça, o primei· 
ro na importancia el e 9:000$ e o segundo na de 4:800$, annuaes, 
fixapos pelo decr eto n . 2.818, ele 23 de Fevereiro ele 1898." 

Em seguida ê posta a votos e approvada a referida emenda 
numero 113. 

E' anunci.ad.a a votação ela seguinte emenda sob· n. 114, ·do 
Sr. Coelho N etto: 

Acvescente-se onde convier: 
Fica o Governo autoriza,clo a converter em ap<!J.icei:; .. faz_ençlçi 

para.' isso ··~s ri~cessarias operações 
0

de credito, as seguintes quo-
tas ·elo patrimonio elo C9llegio Pedro II: 

Tmportancia da desaprnpriação dos predios ns. 80 
e 82 (antigos) da rua do Senado, que passa-
ram para o Corpo de Bombeiros . . . . ........ . ,. . 

Im.portancia de alugueis entregues pela 'V. - O. 'Der-
ceira de S . Francisco da Penitencia, referentes 
ás quartas partes ·do producto de arrendamento 
de predios em commum com a mesma ordem 

35:600$00(, 

terceira desde 1870 atê 1898 ...... " . . . . . . . . . . 187: 375$143 
Importanda relativa ao arrendamento arreéadado ,.., 

pela Recebdoria do Rio de J aneiro, de predios 
pertencentes ao patrimonio, no periodo de 1862 
a 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23: 866$068 

Importancia de juros de 6 % pagos pela Caixa de 
., Amortização ao Thesouro Nacional, de 163 apo-
lices de 1: 000$ e duas ele 400$, desde o segundo 
semestre de 1860 atê o segundo semestre ele 1885 
(51 semestres) a 4:902$000..... .. .. . .. . ...... 260:002-$000 



2.08. 

Importanda .rei.ativa a j11ros de 5 % pagos pela Cai- . 
xa de Amortização ao Thesour0 Nacional, das 
mesmas 163 apoiices de 1: 000$ e duas de 400$, 
desde o primeiro semestre de 1886 até · o pri-
meiro i]emestre de 1905 (31 semestres) a 
4: 095$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159: 705$'000 

Importancia relativa a juros de .5 % que foram pa-
gos pela Caixa de Amortização ao Thesouro 
Nacional, de 260 apoiices de 1: 000$, desde o pri-
meiro semestre de 1898 até o primeiro. semestre 
de 1906 (16 semestres) a 6: 500$000 .. . . . .. . .. . 104:000$000 

760:548$211 

Em seguida é posta a votos e approvada. a referi·da emenda 
numero 114. 

f> SR . ALVARQ BOTELHO ,.---, Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. · 
O SR. ALVARO BOTELHO (pela ordern ) - Sr. President•l, 

quando apresentei ·esta emenda á consideração da Camàra, não o 
fiz corµ o intuito de prest;u um favor pessoal ao Sr. Dr . . Julio 
Cesar Ferreira Brandão. 

Se intuito houve de prestar algum favor, foi á cidade do Rio 
de Janeiro, porque é um facto incontestaveI que esta cidade no 
grão de .adeantamento .a que chegou, não possue um estabeleci-
mento hydrotherapico ou um estabelcimento de cura por agen-
tes physicos, digno do seu elevadíssimo progresso (apoiados) . 

Os estrangeiros que aqui vêm não encontram os meios as-
securatorios de tratamento, tal como prescrevem por esse pro-
cesso de cura os medicas especialistas. 

0 ' SR. FRANCISCO BUESSANE - Os naturaes do pa!z têm mui-
tas vezes necessidade de procurar no estrangeiro os meios '·desse· 
tt·atamento. 

O SR. ALvArto BoTELno - Os naturaes do paiz vão muitas ve-
ies procurar á Suissa e .outros paizes da Europa, afim de se tra · 
tarem por meio de agentes physicos; porque nesta cida;de (é triE-
t·e vergonha para o Rio d e Janeiro) nenhum estabelecimento tem 

· Dodido manter.-·s.e siquer por dous ou tres annos . Muitos ·estabele-
cimentos dessa naturezà se têm fundado nesta cidade e t êm m'lr-
riqo em pouco tempo, porque não podem os seus 'fundadores 'custear 



ss grandes •d·espezas que sua insta1lla§ão exige. E não é l.ÍIUito que 
para um serviço dessa .ordem ·0 Governo da União venha em áuxi-
lio da cidade do Rio de Jap.eir·o, a formosa Capital do l31'asil, 
quando é certo que no momento actual' os ' capitaes ·que encofrtrall! 
g·randes remunerações eni outras applicações Jfrdustriaes fugirão 
completamente dessa, tão necessaria aos fóros çle progi·esso e ci-
vilização do Rio de Janeiro. 

Era o que tinha a dizer (muito bem; rnu'ito bern.) 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a emenda n . 115. 
O SR. BETHENCOURT F'ILHO-Peç© a palavra pela ordem. 
O SR. PRES.IDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. BETHENOOURT FILHO (pela orãern) - Requeiro a 

verificação. 
Procedendo-se ã verificação da votação, reconhece-se tererl! vo-

tado a favor 59 Sr.s. Deputa:dos e contra 5.8. 
O 1SR. PRESIDENTE - A emenda é approvada. 
E' -annunciada a votação' da seguinte emeÍ:i'da sob n . 116 do 

Sr. lrineu Machado e outro: 
Onde convier: 
Art. · E' o Governo autorizado a pagar 'de uma só vez á' viu-

va do Dr. Domingos de Andrade Figueira a quantia de 30: 000$000. 
como compensação pelos seTviços que foram prestados por aquellc 
jurisconsulto no estudo do projecto do Codigo Civil Brasileiro; e 
para esse fim abrirã os necessarios creditos. 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - T·em a palavra pela ord·em o Si'. 

Irineu Machado. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela ordem) - Esta emenda. 

manda dar ã viuva do falleddo conselheiro Andrade Figueira, de 
uma só vez, a quantia de 30 contos em recompensa dos serviço>; 
por ·elle prestados, nos trabalhos do projecto de Codigo Civil. 

Desejo prestar ã Camar.a, ligeiramente embora, alguns escla-
Tecimentos: 

O Sr. Conselheiro Andrade Figueira morre]J em situàção qua-
si 'Cle miseria, d.epois de uma · vida laboriosa, em que a maior som-
ma de sua actividade foi dada aos negocios publicos. A propria 
fortuna, que adquiriu na advocacia, consumiu-a na política. Mor-
reu, sem deixar ã sua familia bens dé -especie algum.a. 

Ora, a Canrara tem votado constantemente, a jurisconsultoB, a 
m·edicos, a en~enheiros, a diplomatas, elevadas quantias, de 100 e 



20.0 c©ntos, em con,1pensação a serviços po1· elles P'Festad:os á nosil2' 
Patria. 

Que os do DT. Andr ade Figueira sejam esqueci.dos, quand·1 
elle os prestou aqui mesmo, n este ·edificio, na sala em que func-
cionava. a ·C©mmissão P arlamentar de ·estudos d·o Cod'igo Civil 
Bras'ileiro, não o acredit©. 

Dirijo, portanto, n este sentido, em favor da v iúva do grande 
brasileiro e eminente jurisccmsulto, este .appello ã, Camara, qur' 
foi honrada por ell e na súa prêsidencia, e confio no espirita de 
justiça dos m eus illustres colleg.as . CM·uüo bem; muito bern.) 

E'm seguida é posta a votos e r ejeitada a emenda n . 116 . 
O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O '8R. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o 'nobrP 

Deputado. 
O SR. IRINEU MACHADO (p ela ordem) - Requeiro a veri-

ficação ·da votação . 
Proced.endo-se á verificação .da vetação, reconhece-se terom 

vofado ·a favor 64 Srs. Deputados, e contra 56 . 
O SR. PRES.IDENTE - Votaram a favor 64 Srs . Deputados 

e contra 56 . Total, 120. 
A emenda foi approvada . 
E ' annunciada a votação da emenda n . 117 . . 
O SR. CELS.0 BAYMA - P eço a palavra pela qrde1n. 
O .SR. PRIDSIDENTE - Tem a palavra pela o.rdem, o µo-

bre Deputado. 
O SR. CELSO BAYMA (p ela oràe1n ) - Sr. Pr.esidente, esta 

emenda manda dar ao conselheiro Coelho Rodrigues a importan-. 
,, eia de 100 contos de r éis, como premio pela confecção de um· Pl'O -

jecto de Codigo Civil, elaborado por S. Ex., em virtude de um 
contr acto celebrado com o Governo P rovisorio. 

O Sr. Conselheiro Coelho Roqrigues desempenhou-se cabal-
mente da missã:o, que lhe tinha si-do incumbida pelo Goverp.o Pro-
visorio, e, por drcumstancias independentes de ·sua vontade, n ào 
recebeu, até hoj e, aquella importancia, que lhe devia ser paga nos 
termos do contracto, que fez com o m esmo Governo Provisqrio. 

No anno pass1:1;do, esta Camara, que aqui se ac)la, hoje reunida., 
approvou, por um acto de justiça, é verdade, ma:s a pprovou uma 
em enda, mandando dar ao Sr . Clovis Bevilacqua a importanda 
ge 100: 000$ pela confecção do Codigo Civil da Republica. 



Este eminente jurista, quando começou ' a elaborar o seu tra-
balho, confessou lealmente á imprensa e ao paiz, ·que elle tinha 
sido confeccionaido nos moldes do ,projecto do Dr. Antonio . <Voelho 
:Ro.d:cigu~s . 

· Por ·conseguinte, si esta Cama:ra mandou dar . ao Dr. Clovis 
Bevilacqua a importanci.a, a · que já alludl; si est-a Camar.a acaba, 
agor!l, de dar á viuva do Conselheiro Andrade Figµeira a qua:ntia 
de 30: 000$, po~ iguaes serviços, prestados na confecção deste Co-
digo; si o Dr . .i).ntQnio Coelho Rodrigu.es foi companheiro d·e An-
drade Figu~ira, no trabalho ·da elaboração . do Codigo, não ha ra-
zão, fundamento nenhum legal, .nem racional, que posf?am deter-
minar a esta Camara, que ella retracte o acto q.ue acaba de pra-
ticar .com a viuva ide Andrade Figueira. 

Nestas condições, peço licença á Camara e á illustre Commis-
são de Finanças, da qual é relator meu illustre amigo, Sr. F·eli.~ 

Pacheco, que foi um dos signatarios do projecto, e que no anno 
~a:ssa:do se comprometteu solemnemente, a prestar . da tribuna des· 
ta. Casa, neste anno, a homenagem a _que t i:im incontestavel _ dfreHo 
n Sr. Conselheiro · Antonio Coelho Rodrigues. 

Era o que tinha a dizer. 
'O SR. ELOY CHAVES - P.eço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem: a palavra o nobi·e Deputado. 
O SR. ELOY CHAVES (pela ordem) - Pelas palavras que 

acabam_ ·de ·ser proforidas . pelo illustre Deputado por Santa C<t-
tharina, verifica-se que o Conselheiro Antonio Coelho Rodrigues 
tinha um contracto c'om o Governo para a elaboração do Codigo 
Civil. 

Ora, não me parece que em uma: emenda ao orçamento se pos-
sam, discutir as razões por que, até agora, não foi paga ·esta qu;;tntia. 

Por isso, voto .contra a emenda. 
Em seguida é posta a votos, ~ r ejeitJada a e1TI:enda n. Ú 7. 
O SR. CELSO BAYMA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRIDSIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 

·' O SR. CELSO BAYMA (pela ordem) - Reqüeiro verificação 
da votação . 

P.roéedendo-se á verificação da votação, recÓnhece-se ·que 
taram a favor 26 Srs. Deputado.a ·e· contra 90 . · 

A emenda foi rejeitada. 
Vem á Mesá· a · seguinte 

vo-



DECLARAÇÃO ~E VOTO 

, Dec~aro que v,otei pelas emendas ns. 116 e 117, do orçamento 
do Ministe1;io da Justiça e Negocios Interiores, que mandam pa• 
gar á viuva do Dr. Domingos de Andrade Figueira e Dr. Antonio 
Coelho Rod1;.igues. 

Sala das sessões, 21 de Dezembro de 1911.-Joaquim Cruz. 
O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA - Peço .a palavra pela 

ordem .. 
O _:SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobr·e Deputado. 
O SR. RAYMUNDO DE MIRANDA (pela ordem) - Sr. Presi· 

dente, pedi a palavra para declarar que votei a favor desta emei:t-
da. (Muito bem.) 

Posta a votos é rejeitada a emenda n. 118. 
E ' annunciada a votação da seguinte emenda sob n . 119, elo 

Sr .. ·Nabuco . de Gouvêa e outros: 
"Fica . ü · Governo . autorizado :a concorrer com .a quantia de 

350: 000$ para terminação das obras e install.ações do Hospital 
de TMberculosos. que está sendo construido, pela instituição da 
Santa Casa de IMisericordia do R io de Janeiro, em Cascadura, pá-
ra .º -que ficam desde já abertos os necessarios creditas." 

Em seguida é posta à votos e approvada a referida emenda 
sob n . 119 . 

E' annunciada a votação da seguinte emenda, sob n . 120, do 
Sr. Augusto de Lima : 

"Fica o Presidente da Republica autori~ado a despender a 
quantia necessaria com eis funeraes do Dr. David Morethson Cam-
l'>ista." 

.Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda 
n. 120. 

E' annunCiacla a votação da seguinte emenda sob n . 121, do 
Sr. Palmeira Ripper e outros: 

Onde convier: 
Continúa em vigor a disposição elo art. 8° da lei n. 1.841, de 

31 de Dezembro de 1907. 
O SR:· PALMEIRA RIPPER - Peço a palavra µela 01'dem. 
O SR. PRESIDENTE - T em a palavra o no·bre Deputado. 
O SR. PALMEIRA RIPPER (pela ordem) - Sr. Presiclen·-

te, ·peço \icença para ponderar á Camara ·que' o que sé · pede na 
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émenda é a conti~rnação daquillo que é concedido ha quatro an-
nos, isto é, a relevação da prescripçã:o para o recebimento de 
subsídios. 

. Não é uma disposição de lei, que pentlitta abusos, e que pos-
sa· ser extensdva a outra s classes, que não a de Senadores e Depu-
tadqs. 

Não vejo, portanto, ·inconveniente em que a Caro.ara mante- . 
nha um direito que até agora tem concedido. 

.. O numero dos que actualmente existem, em condições de re-
ceber subsídios atrazaclos, é muito reduzido, e não é demais que 
ainda neste orçamento seja conservada a disposição 'inclu·ida nos 
anteriores. 

Peço, poris, a approvação d·a emenda . (Muito bem; ?nwito 
be1n. ) 

Em seguida é . ppsta a votos e rejeitada a referida em enda 
numero 121. 

O SR . PALMEIRA RIPPER - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Palmeira Ripper. 
O SR. PALMEfRA RIPPER (pela ordem) - Requeiro veri-

i'icaçã0 da votação . 
Procedendo-se á verificaçã0 da ·votação, reconhece-se ter sido 

a emenda app~·0vada por 92 votos H5 á direita e 47 á esquerda) 
contra 30 (19 á direita e 11 á. esquerda). 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 122, do 
Sr . Honorio Gurgel : 

"Art. Çonúinúa em vigor, até' 31 de Dezembro ele 1912, o 
prazo ele que trata 'o art. l°, n. 6, do decreto n. 1.157, de 5 de 
Dezembro de 1904, extensivo ás funcções do Juizo dos Feitos da 
Sande Publica, restabelecida para esse fim a verba constant~ do 
orçamento vigente." · 

Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda 
n. 122. 

São successivamente postas a votos e rejeitadas as emendas 
ns . 123, 124, 125, 126, 127 e 128. 

E' annunciada a votação ela emenda n. 129. 
O SR . . CELSO BAYMA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Celso Bayma. 
O SR. CELSO BAYMA fpela or<J,em) - Sr. Presidel).te, a 
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emenda c0n:signa uma disposição muito simples e só posso attri-
buir a um eqtüvocti da Commissão de 'lnnan\;as o . parecer que es· 
ta emittiu a -respeito. · 

A .. emenda determina qúe ·a Inspectoria de 'saude do fortci 
de Florianop.olis ·seja da mesma classe das de Corumbá, Parana-
g~1á , e · Victoria: 1 · 

Ora, todos que conh ecem o porto de Florianopolis sabem per-
feitamente das condições cliÚiceis em ei.ue é alli realizado o ser-
viiço de que se trata (apoiados), condições estas muito diversas 
·das .dos portos de Corumbá, de Paranaguá e da Victoria. 
Em Fl0rianopolis, por ·ocoasião do temporal, o :serviço em ques-
t ão se torna penosissimo, áis vezes quasi impossivel. 

:tqão é · razoavel, portanto, que essas outras inspectori1as de 
saude de portos estejam em categ·oria superior á da inspectoria 'de 
F lo1·ianop0Hs. (M·uito bern; rn.uito bcrn.) 

O SR . FELIX PACHECO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o Sr. 

relator: 
O SR. FELIX PACHECO ~pehi orclerr~) - Sr. Presidente, 

o parecer sobre a emenda n. 129 abrange igualmente a imme-
diata. 

A Commissão não a acceitou porque o Governo, ha poucos 
dias, r eorganizou o serviço de S·aude dos Portos. 'Consultei o Sr. 
Ministro dá Justiça, que conhece as necessidades do serviço e 
S. Ex. declarou-me n ão via vantageri1 na med1ida. (Muito bem.) 

Em seguida são successivamente postas' a votos e rejeitadas 
as emend·as ns . 129 e 130. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 131, do 
Sr. João Penido e outros: 

"Onde convler: 
Na rubrica Directoria Geral de Sande Publica seja mantida 

a verba necess·aria ao pagamento dos serviços prestados pe1os 
auxiliares academicos, hoje em numero limitado, com direitos ad-
quiri.dos em concurso, e que por isso devem ser conservados nos 
respecttvos cargos." 

.O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão deu o 
seguinte parecer : 

"A Commissão propoz na primeira discussão a eliminaç'ão 
total da verba a que se refere a emenda , na importancia de réis 
:J,98: 000$, destinados ao pàgamento ct~s 70 academicos emprega-
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dos no serviço de prophylaxia. Esse numero, com a formatura de 
40 desses moços no fim deste anno, ficará reduzido a 30. Pa:re-
ce razoavel manter esses 30 no exerC!icio de 1912 e extinguir a 
consignação no exerclcio seguin·te, quando por sua vez elles já ti-
vérem . acabado o seu curso-. Ness.e sentido opina a Commisssão," 

Eni seguida é posta a votos e approvada a referida, emenda 
numero 131 nos termos do parecer. 

E' annunciada a votação da seguinte ·emenda sob n. 132, do 
l'.?r. Pedro Lago e outros: 

"A' verba 20" . Augmente-se 40: 000$ para acquisição de uma 
lancha a vapor, de boa construcção e convés, para o serviço da 
Inspectoria de Saude do Porto da Bahia." 

Em seguida é posta a .votos e approvada a referida emenda 
numero 132. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 133, do 
Sr. Hosannah de 'Oldveira e outro: 

"Onde convier: 
-1\.rt. Fica o Governo autorizado a despender a quantia de 

50: 000$ com bÚllhoramentos necessarios ao funccionamento do La-
zarefo de Tatuoca, no Pará, inclusive a acquisição de uma lancha 
a vapor ·para o serviço do mesmo: " 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão offere-
ceu a seguinte emenda substitutiva: 

"Fica o Governo autorizado a reorganizar os serviiços dos La-
zaretos de Tatuoca, Tamandaré e Ilha Grande, abrindo os neces-
sarios creditas." 

Em seguida é posta a votos e apJ?rovada a seguinte emenda 
substitutiva da Commissão, ficando prejudicada a emenda n. 133. 

São successivamente postais a votos e rejeitadas as emendas 
ns. 134 e 135. 

E' al).nunciada a votação da seguinte emenda sob . n. 136, do 
Sr. Mello Franco: 

"Augmente-se 60 % na gratifücação dos funccionarios de no-
meação na Directoria Geral de Saude Publica e repartições anne-
xas no Distr.icto Federal." 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. IRINEU MACH.ADO (pela ordern) - Sr. Pr8!3idente, 



211 

a emenda, n. 136 deveria ser encaminhada peio nosso collega e meu 
amigo 0 Sr. Mello Franco, que infelizmen,te éstá ausente. _ 

A emenda diz: "augme'nte-se 60 % na gratificação dos-_ func-
•CÍonarios de· -nomeação 'na Directorla Ge~~l .. d_e Sande Publica e 
rep.artições aiinexas .. no DÍstricto Fede,ral." 

- . A ràião de se augménta1; ~ g~a'ÜÚcaça~ de 60 % .-é para se 
atlender ·ào - dispositivo regimental, que não permitte a elevação 
de. ·0rdenado; mas o augmento de 60 % na gr(l,tificaÇiio corres-
ponde .ao de 20 % no total dos- vencimentos, e esta elevação fei-
ta na gratificação não traz prejrnizo aos cofres publicas, p,el4 cir-
cumstancia ' de qt~e Ós - funcêiôiiarios -licenciados µã~ ter!Lo- .direi-
to senão ao ordenado.-

Por outro -lado, convém . chamar· a attençao da Camara para a 
excepcional importancia d.a emenda. 

Na exposição de Dresde acabl), o Brazil de obter distincções 
nota veis, sendo as insta.Ilações da -Directoria de Sande Publica _ 
admiradas pelos . sabias hygienistas de todos os paizes do mundo. 

Peço ' licença para lêr á Cam.ara o seguinte documento : -
"Exposição Internacional de Hygiene - Dresden-"'-'1911. -- · 
Ao Mini.sterio do Interior da Republica do Brazil. 
A Director'ia da Exposição sente-se obrigada a· penhorada.-

mente agradecer ainda uma vez ao Ministerio do Intei;ior da Repu-
blica á.o Brazil por se ter feito representar na Exposição Inter-
nacional de Hygiene . A exposição brazileira, com sua imprevis-
ta organização e ' clareza_ do exposto, surprehen<leu justamente a 
Europa .. Todos os entendidos e entre estes as maiis elevadas au-
toridades por diversas vezes gloriosamente salientaranJ as partt-
cularidades do exposto, mostrand'o grande satisfação pela oppor-
tunid.ade que se apresentou aos pov-os e sabias europeus de co-
nhecerem esta tão rara exposição. Os visitantes .da exposição tam-
bem o fizeram com uma extraordinaria fre-quencia ao pavilhão 

· brazileiro, que foi um dos mais visitados . Si o Jury dos esta-
dos estrangeiros não resolvesse collocal-os "hors concurs" ,em con-
sfderação á dignidade e valor scientifico d-o exposto nqs pavi-
lhões estrang.ei-ro·s, decretando uma homenagem com direito a di-
ploma de honra aos institutos e aos collaboradores scientificos que 
tomaram parte,- distincção . que consideramos como a ·mais eleva<la 
que podemos dispensar, e, si não tive81le sido proposto com o ex-
pressivo desejo de seus commissarios, que sómente· os institutos 
scientiflcos e não os collaboradores scientificos recebessem e<\te <li-



ploma de . honra, então com toda certeza a exposição brasileira t ~

ria obtido um muito maioi: numero destes diplomas, visto ll.clmr· 
se realmente em J?rimeira' linha. E1;3.peramos que o Governo brn· 
sile'iro se considere recompensado pelo enorme sacrif.ici·o e traba.· 
lho g1ie teve concorrend.o .á Exposição Internacional de hyg.ien.e, 
Yi-sto que l\enhuma vez ainda na. Europa, em tal a.s:;mmpt0, a. Ame· 
rica. inteira. se achou tão brilhantemente representa.da., e aimla 
p·elo Impulso que a Exposiç.ão' Internlj.cional de Hygiene P.rocm:ou 
da:r no Brasil ,aos extra.ordln·arios ,esforços que ahi, 110 ra.rn0 da 
'hygiene, já -se têm effectuado sempre corn resultaclo creseente . 
Com ·a maior estima. e . consideração - Pela. Expo.sição Interna-
cional de Hygiene - Dresden, 1911. - O Presilente, Ligner. 

A e~-enda envçllv·e assumptos .de gran-Gle interesse 'i)Ublieo e da 
rna.xima. importancia.. 

Comp:re'hende-se que estes funcCionarios, os heróes ' .da. transfor· 
mação desta Capital, que· estão .a. arriscar dia. a. diá a. vida. na pe-
n0sa caimpanha ern p·ro'l do reerguirnento du bom nome do Brasil, 
mereça;m ui:na. compensação que a. Camara, certa.mente, não ousará 
recusa:r~lhes. 

Era o que tinha a dizer. (Muito bem.) 
O SR. FELIX PACHECO - Peço a palavra pela ordem . 
.o 1SR. PRESIDENTE - Tem a pala.v.ra pela. ordém o nobn 

Deputado'. 
1 • 

O SR. FELIX P ACHECO (p ela ordem) .- Sr. Presidente, 0 

proprio orador que a.caba de deixar a. tribuna confessol! que o in 
tuito do autor da. e~enda foi a.ugmentai: de 20 % os vencimentos 
deEse pessoal. Tudo o mais é subtileza. com .que procura. mascara.!' 
ess e extraordinario augmEnto na desp eza publica . (Muito bem.') 

Em seguida, é posta a votos \l rejeitada a ei;nenda n. 136. 
O SR. IRINÊU MACBADO - Peço a palavra pela ordem. 

1 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela or_de~ o ;r;ob1;a 

De,Putado. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela ordem) - Requeir.o verifi. 

cação da y,otação. 
Procedendo-iSe á verificação da votação, reconhece-se que - a 

emenda n. 136 foi approvada por 80 votos ·e 42 .á direita, · 38 á es · 
1 . • 

querda) contra 31 (l~ á direita, 13 á esquerda.) 
São successivamente postas a votos e rejeitadads as emend·as 

137 a 141. 



E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 142 d.o 
Sr. .José Bonifacio: 

"A' rubrica 19 - Assi~tencia a alienados - ·augmente-se a 
quantia de 600: 000$ para a instal1açãio das nova<s colonias agri-
C;Olas d.e alienados." 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commls·são offere-
ceu a seguinte niodificação: 

"A Commissão acceita a emenda, reduzindo a im]'lortancia pa-
ra 400:000$000." 

Em segu.ida, é posta a V1otos e app'l'ovada a referk1'a -emend't 
n. 142 com a modificação da Cammissão. 

Posta a . vptos, é ·rejeitada a emenda n. 143 . 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 144 ·do 

Sr. MeUo Franco: 
Q.na,e ccmvi<er: 
O Pad·er Eicecutiv-o, na abservancia e uso ·da autol'ização c'on-

.tida no n. 3 d@ art. ·3° da lei n. 2.356, de 31 iile De'.liemli>ro de 19!·0, 
que fixou a -despeza geral da Republica, na parte relativa ás ga .. 
rnntias dos membros da .Justiça do Districto Federal, declarará 
tgualrµente a vital.iciedade .dos pr.et-ores <il.Ue já ' 110uv.er.em servi-
do durante um ou mais quatriennios. 

O SR. J:RINJJ]U MA!CHADO - Peça a ·palavra pela ariil>em. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pal·avra, pela or.dem, o n0-

bre Deputado. 
Q 1SR. IRINEU MACHADO (pela orclem) - Sr. Presidenti:-, 

a emenda n. 144 é do Sr. Deputado Afranio de Mello FrancQ e . 
CLiz ·o seguinte: 

"O Poder Executivo, na observa!lcia e uso da autorização con-
tida no ID.. 3 Gl-o art. 3° da lei ID.. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, 
que fix·ou a despeza geral da Repuli>lica, na parte r.elativ:a ás .g·a-
•rantias dos membrQ-s da Justiça F-ederal, declarará igualmeiwte 'ª 
vitaliciedadti <il0s p1,etores ·que já houver.em servido .d•urante um ou 
mais quatriennios." 

A Comm.issão deu este parecer, que não é contrario -á emen-
•da. ·apenais lfonmulam.d:o mID.a . p-reli•lili'inar: 

" A Cori1missã-o não acceita a emenda, porque o assumpto de-
ve const<ittuir objeciio file projecto ··de 1'ei es·pecial. .A medida n3o 
cabe .em lei annua." 

{))ra,' a emenda rnMJJda estender aos ipreto•res a. · gúantia da vi-
ta•licietil ade de que· g0zam @s juizés de direito, reporta-se a •emen-



da ·a uma lei arinua, ã lei da despeza vigente no actual ex.ercicb, 
a qual, no seu art. 3°, n. 3, trata do accesso e outràs garantias pe-
las quaes se acham .protegidos os · jufaes de d"ireito . 

. -~ Si 'coube na lei do orÇani·eiito estatuir .a esse respeito para 
os juízes . de direito, como · não cabe estatuir para os Pre:tores? 

Note-se · que a emenda· é complementar aos dispositivos da 
le: de 31 de Dezembro de 1810, 1lei orçamentaria. 

,fu 
Estabelece que, ao · expeàir o regulamento, incluirá. entre as 

garantias dos 1ma!il~tr.ados a .aa vitaliciedade p.ara os ·pi::etores: 
Lemb.ro ainda á Cam!fra que, ha dous annos, no Orçamento 

do Interior, se mandou equip·arar o juiz dos Feitos da Saude Pu-
blica .aos juizE:s de diréito, sendo · aquene juízo in'corporad'o ã jus-
tiça local. .;· • 

O que a emenda pede não é nenhum absurdo. Aindà no · ul-
timo sabbado o Supremo Tribúnal Federal oonffrmou uma sen-
tença · ·do Sr . . Godofredo . Cunha, quàndo juiz ' federal , sentença lu-
minosa que ·firmava o principio dá vitaliciedade · em favor dos 
pretores. · 

Ora, o Supremo Tribunal Federal, estudando a hypothese, de-
cidiu, em ultima · instancia," por· sete votos contra tr·es, que os- pre-
tores são magistrados e assim vÜalicios ." 

Nossa emenda não pretende tanto ; estabelece a vitaliciedade, 
desde qu·e elles jã tenham sido re'nomeados', isto é, -desde que elles 
.iã tenham, pelo menos, quatro annos de serviço. 

Todos eles foram r enomeados, e essa renomeação é como si 
fosse uma r·econducção, pois elles vão para o 1U·esmo juízo, são 
nomeado;s para a mesma pretoria, em que .iã completar.a,m o 1.º 
quatriennfo. 

O que eu peço n.ada teni 'de absurdo; é ·a applfoação do niàis 
·legitimo 'e irrefutavel princ'ipfo • da organização republicana: o re-
gímen da vitaliciedade para os magistrados, vitaliciedade que· não 
põde ser negada aos pretores, porque estes são -magistrados. 

Era o que eu tinha a dizer. 
O SR'. FELIX PACHECO - Peço a palavra pela ord.em. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a .pala:Vra pela ordem, o nobr-e 

relator. 
O ' SR. FELIX PACHECO · (para encaminhar a votação) -

Sr . Presidente, estou informado de que o Governo tem em mãos 
.a reorganização · do Districto, que estã elaborando, em virtude da 
autorização que lhe foi concedida pelo Congresso. Si essa emen-



da ffü1. approvada, requeiro, desde já, que ella seja destacada pa-
ra constituir projecto especial. 

O SR . PEDRO MOACYR Peço a palavra pela ordem. -
O SR . PRESIDENTE - 'l'em a palavra péla ordem o n :Jbrc 

Deputado. 
O SR . PEDRO MOACYR (para encaminhar a votação) -

Sr. l'resiclente, a vista elas ponderações feitas pelo illustre rela-
. tor cl© ©rçamento -do Inter:ior tenho alguma. co1'.sa a ·dizer. 

O Sr.. :Deputado Irineu Machado accentunu que o ·parecer da 
Commissão não é contrario a essa emenda, e nem podia ser· con-
trardo ao pensamento di;, mesma emenda. 

O que o relator disse é que não era este o logar ·em que deve 
figurar esta disposição; mas, não tem sido este .: exactamente, nos 
orçamentos, aquelle em que têm sido incluidas, as autorizações 

par.a r efórmas, as · mais importantes das nossas pl'incipaes re.par-
tições? ~ão fo i o proprio i:elator do orçamento do . Interior, que 
acabou de dizer que o Governo está elaborando uma reforma na 
magistratura, em virtude ·de autorização, que lhe é dada por uma 
disposição na lei ele 01·!}amento'? · 

O SR. ANTONIO CARLOS - E' um precedent.e erroneo, que deve 
acabar. 

· O SR. PEDRO MoAOYR - Mas quando é que deve acabar? Ago-
r.a que se trata de amparar uma classe de verdadeiros magistra-
(los, adoptando-se essa tardia e seroclia providencia de se acaba~· 
com esses abusos, que têm constituidü" regra de conducta da Cama-
ra? (Tro cam-se muitos apartes.) 

Portanto, Sr . President_e; o argumento invocado no parecer 
da illustre Commissão de F inanças e as considerações qu3 o seu 
illustre relator acaba . de ·fazer, declarando que, si a emenda fàr 
approvada, requererá seja cj.estacada .para constituir projecto es-
pecial, não pó·dem, por fórma alguma, merecer approvaç~o da Ca-
mara do·s Srs. Deputados, ' porque seria uma iniquidade, a lém de 
contrariar uma sentença do Supremo Tribunal. 

Em seguida é posta a votos e approvada a r eferida emenda 
n umero 14~. 

E' annunciada a votação -da seguinte emenda, sob n. 145, 
do Sr. Carlos Garcia e outros: 

Accrescente-se onde convier: 
A suppressão de custas, a que se refere o .art. 3°, n. ·III, \!la 

14 
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1ei n. 2. 356, de 31 de Dezembro de lJHO, não diz re.speito aoe 
membros do Ministerio Publico. 

O SR. DOMINGOS MASCARENHAS - Peço a palavr a pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem, o nobre 
Deputado. 

O SR. DOMINGOS MASCARENHAS (para encaminhar a 
votação) - Sr. Presidente, a emenda sob n . 145 é simplesmen-
te int~rpretativa de disposição annua e, como tal, sómente .em lei 
annua pó.de e deve ser cogitada. 

Não traz absolutamente augm.ento de despeza para o 'l'hesou-
ro, porquanto não eleva os vencimentos do Ministerio Publico. 
· ' Nada mais se pede do que _uma interpretaqão do ar_t. 3° n. e;, 
da lei n . 2.356, de _31 de Dezembro 'de 1910. 

A r~.ferid_a lei é o proprio Orçamento do Interior do a:nno cor-
rente. 

Aque!le disposit ivo diz: "A p.artir da data da presente Iei as 
custas elos juizes serão cobradas ern sellos ." 

Os. membros ' do · Ministeri~ são mei:ubros da Justiça, mais 
absolutamente não são juizes . Por issq entendo que, votando pe-
lü emenda, não se · faz mais do que tornar claro um dispositivo de 
uma lei que já existe. 

O SR. PRESIDENTE - Antes de submetter a votos a emen-
da n. 145, vou cons ultar a Casa sobre o requerimento feito pelo 
Sr . Deputado Felix Pach_eco, pedindo que a emenda n. 144 .seja 
destacada para constituir projecto separado. 

Os senhores sue ·approvam est e requerimento, queiram se 
levantar. (Pausa .) 

Foi rejeitado. 
Em seguida é posta a votos e rejeitada .a .emenda n . 145. 
O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palayra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem .a Pfilavra o nobre Deputado. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela orãern) ~ Sr. Presidente, 

'l emenda n. 145, estabelece o ·seguinte: 

"A •suppressão de custas, a que se refere o art . ·3°, 
n. 3, da lei n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, não diz 
r espeito aos membros do Mfü1isterio Publico." 

VOZES - Já foi votada. 
O Sn. lRrnEu MAcH.A.Do - Vou requerer verificação. 
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Devo explicar á Casa, ainda que Hgeiramente, do que ê qué 
se trata nesta emenda. 

Votamos, © anno pasadó, a .autorização dada. ao Governo pa-
ra augmentar de mais uns tantos por cenfo os vencimentos dos 
juizes do, Supremo Tribunal Federal e do.s juizes locaes, perdendo 
clles o direito ás custas e passando estas a ser eo·bradas em seHos. 
Apresentei, na 3ª discussão do project0. do Orçamento do Interior, 
uma emenda que augmentava, em uma pequena porcentagem, os 
vencimentos dos membros do Ministerio Publico. 

Nella, entretanto, não de~erminei n em dispu'.? que eHes per-
deriam o direito ás custas, porque de outro modo isso reduTudaria 
no seguinte absurdo: perderiam 200$, mais ou menos, de custas e 
perceberiam apenas 60$, provenientes da execução da mip.ha 
emenda . 

Ora, a parte do artigo da lei n. 145, e)ll que se . fundou o Go-
verno para negar-lhes ' a cobrança das custas, é a seguinte: 

. ' . 
"A partir da data da presente lei, as custas dos jiti~es {lerão 

co braclas ein· sello." 
Logo, a supressão das custas não se referia ao-s proinotores 

publicas; a lei fallava expressamente nas custas dos juiz.es, c-ltstás 
qi;e passarici1n a ser cobradas ein sello. 

Como fti'i o autor da ·emenda do annO P8:ssado, devo dar esta 
explicação á Camara: ·a emenda a ser votada é interpretativa, por-
que vae elucidar o ponto duvido.::io. 

O Sr. Rivadavia Corrêa, il!ustre Ministro do Interior, não ie 
j1ulgou habilitado a r esolvel-o, sem uni texto legislativo, claro e 
expresso. 

Os · membros do Ministerio Publico tiveram a honra de pro-
cü'rar o Sr. Ministro do Interior; e S. Ex. os autorizou a plei-
tear ,perante o Congresso a medida interpretativa. 

O SR. CARLOS GARCIA - Apoiado. 
O SR. IRINEU MACHADO - E' esta a origem da emenda for-

:1rnlada pelo Sr. Carlos Garcia. 
A _ medida nã.o vem, portanto, ao encontro do pensamento do 

illustre Ministro do Interior; S. Ex. terá, nesta medida, um meio 
d<" fazer justiça aos membros do Ministerio Publico, que n,ão são 
juizes. 

Era o que eu tinha a informar á Camara. 
Peço a V. Ex., Sr. Presidente, se digne ele proceder á yerifi-

cação da votação. 
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Prncedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que a 
emenda foi .approvada por 65 votos contra 54. 

São successivamente postas a votos e rejeitadas as emendas 
us. 146, 14 7, 148, 149, 150 e 151. 

E' annuncia:da a votação da seguinte emenda, sob n. 152, do 
Sr. José Carlos: 

"Accrescente-se onde ·convier: 
Para a construcção . . de um edificio para o Foru1n - ré'is. 

5. O(JI): ()01)$000. 
Idem de ·um edifício pâra a Faculdade de Medicina do Rio de 

Janeiro - 4.000: 000$000." 
O SR. PRESIDEN'l'E - A esta emenda a commissão deu 

o seguinte parecer, que conclue por uma modificação á primeira 
parte. 

"A primeira parte da .emenda ·está prejudicada pelo parecer 
dado á emenda n. lOÍ. 

O actual PresideTute, na sua mensagem inaugural, referindo-se 
á Justiça, prometteu dar-lhe no Distr.icto Fede_ral installação con-
digna .em edificio q~e satisfaça ás ma.is rigorosas exigencias e on-
de funccionem todos os serviços subordinados aos tribunaes. 

A · Commissão acceita -a segunda parte da emenda, apresen-
tando o seguinte substitutivo: 

"E' o Governo .autorizado a abrir credito, aité á quantia de 
1.000: 000$ "para inicio das obras ." 

Submettida a votos, é approvada a primeiTa parte da emeITda 
com a modificação propo;sta. 

A segunda parte da emenda é consideraida prejudicada pela 
votação da emenda n. 101. 

E' annuncia:da a votação da seguiilté emenda, ·sob n. 153, . do 
Sr. Irineu Machado e outros: 

"Onde cónvfor: 
Art. Fica extensiva aos Ju1zes federaes de primeira -instan-

cia ·e a seus substitutos, a disposição do art . . 3°, n. III, da lei 
L.. 2. 356, de 31 de :D·ezembro de 1910, na parte relativa á cobran-
ça:, ·em estampilhas, das custas judiciaes, sendo a compensação 
para os juizes ·de secção, e substitutos do Di·stricto Federal de 
50 %, para os de Amazonas, Pará, Maranhão, · Ceará, Pernambu-
co, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Geraies e Rio Grande 
do Sul ·de 40 o/o e p·ara os dos demais Estados de 30 o/o." 
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Em ·seguida é posta a VOÜlS e approvada a referida emenda 
numero 153. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda, sob n. 154, do 
Sr. Irineu Machad0 e outros: 

Sub-emenda á emenda anterior: 
Ao art. Accrescente-se o seguinte: 
§· E' autorizado . o Poder Executivo, na vigencia do actual 

exercicio financeiro, a reorganizar a Procuradoria da Republica . 
no Districto Federal, afim ,de melhorar o processo da co·brança 
da divida activa e a defeza dos interesses da União nos deniais 
feitois, podendo estabelecer para os quatro procuradores as mes-
mas vantagens concedidas pela legislação vigente aos procura-
dores dos Feitos da Fazenda Municipal. 

O SR. P ALIMEIRA RIPPER - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. PALMEIRA RIPPER (']) ela ordem) - Sr. Presiden-

te. A defeza · üesta emenda, da justiça que ella pretende, está no 
P.roprio parecer da Commissão, quando assegura que realmente 

·sente não poder recommendar a approvação da emenda por se 
tratar de materia que não ·deve figurar no Orçamento. (lVIuito 
bem.) 

Este criterio, porém, d·esappareceu deante da approvação da 
emenda n. 144, que diz respeito á vitaliciedade dos pretores. 
(apoiados.) 

E' preciso que eu diga á Camara alguri1as palavras, para jus-
tificar a medida contida nesta emenda . 

., A !Situação dos procuradores da Republica, no Distrkto Fe-
deral, é a mais precaria pos·sivel, e chegou a este estado por cul-
pa do proprio Congresso. (Apoiados.) 

E' assim que o anno passado, no Orçamento da Fazenda, re-
tiramos desses funccionarios uma das funcções que lhes compe-
tia, que era a cobrança da divida activa ·da União, pela creação 
de taes cargos no Orçamento da Fazenda, pagando a esses · fuiic-
cionarios ·novos, uma porcentagem de 15 % sobre as · dividas co-
hTadas, quando aquelles procuradores da Republica tinham uma 
porcentagem de 2 % sobre essa mesma· quantia. 

Este anno, ha dous ··dias, em votação da emenda i1. 187, ao 
Orçamento da Re.ceita, nós · pasisamo·s para a Municipal'idade o 
imposto de transmissão de propriedade, e reti:rmnôs, portanto, do$ 



220 

procuradores da Republica as custas e proventos, que dahi lhes 
advinham. 

O SR. ImNEU MACHADO - Ficaram reduzidos duas vezes. 
O SR. PALivrnrnA RIJ?PElt - Retiram.ois desses funccionarios pu-

blicos quantia que equivale 'ª 400. e tantos mil réis por mez; e com 
a emenda approvada no Orçamento da Receita, retirámos quan-
tia igual, de modo que esses funccionarios ficam apenas como 
unico honorar.io, ·com quantia pouco superior a 500$. E' pofa, pela 
justiça da causa, que J;Jeço â Camara, com licença do nobre rela-
tor, que recons·idere o acto votando aquillo que é estrictamente 
justo. 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço ··a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputad'o. 
O SR. IRINEU lVrACHADO (pela ordern) - Sr. Presidente, 

era para dar uma explicação â Camara. Os quatro procúradores 
da Justiça Feder.al, neste Districto, ganham menos do que 'os ama-
nuenses do Supremo Tribunal e funccionam, como podemos ver 
pela propria estatística, publicada· pelo honrado relator, que elles 
funccionam em milhares de causas contenciosas, não se fallando 
en;i uma .infirnidade d•e fei tos em que elles são -ouvidos corno re-
presentantes da Un·ião, nas causas criminaes, ·e na enorme quan-
tidade de informações e esclarecimento•s, que elles diartamente 
prestam ao Governo, como auxiliares que são do Poder Executivo 
e do consultor ge_ral da Republica. 

A Commissão sente não poder recornrne,ndar a approvação da 
ernenda, simplesmente pelru circumstanci.a de que ,ena não ·cabe 
no Orçamento. 

Só urna repartição publica até hoj'e não havia sido objecto 
de reorganização em consequencia d·e d1ispositivo orçamentaria: 
era a Secretaria do Ministerio das .Re1ações Exteriores. Desde 
que o Congresso resolveu agora autorizar a· reo:uganização da Se-
cretaria das Relações E:l!iteriore·s·; desde que nós reforrnamO's toàos 
os ser:viços de todos -os Ministerio1s, :ueo1rganizamos, ou 1antes des-
.org.anizamos o ·ensino publico, poi: di1spositivos orçamentarias, des-
de que nós mandamos rever até regulamentos da justiça, quan-
do, agora mesmo · este anno, no Orçamento para · 1912 acabamos 
de autorizar reorganização 'ªª Secretaria e demais dep·endencias 
do Min~sterio dia Marinha, porque esta exclusã,o, porque esta ex-
cepção em preju.i.zo · dos procl.lradorei;; ·secciona:ei;; . que, . talvell se-



221 

jam, dentre todos os funccionarfos da justiça, aquelles a quem 
incumbe maior e mais penosa somma de trabalho, 

Era' o que eu tinha a dizer. 
Em seguida é poista a votos e appro'.'ada a referida emenda 

n uroero 154. 
E' annunciada a votação da ·s·eguinte emenda, sob n . 155, do 

Sr. Ubaldino de Assis e outros: 
"Fica o Governo autorizado a abrir o necessario credito pa-

ra compra do mobiliario indispensavel aos edifícios onde funccio-
naro os juízos federaes." 

O SR . PRESIDENTE - A esta emenda •a Commissão offe-
receu o seguinte substitutivo: 

"A' verba 12, material geral, consignação para aluguel de sa-
las destinada·s ás audiencias dos juiZes seccionaes, mudança e con-
.servação das mesmas ·e mobilia, eleve·se de 47: 200$ a 60: 000$000." 

Em ·seguida é posto a votos e approvado o substitutivo da 
Commissão, ficando prejudicada a emenda n. 155. 

E' corusiderada prejudicada a emenda n. 156. 
E' annunciada a votação da emenda n . 157. 
O SR. CELSO BAYMA - P eço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. CELSO BAYMA (pela ordem.) - Sr. Presidente . Eu 

peço a atterição da Camara, mais· uma vez, para o confronto da 
emenda n. 157 com a de n. 154. São identicas. A emenda n. 157 
é uma consequenéia natural da outra. A rejeição da emenda nu-
mero 157 importa na· diminuição do ordenado de funccionarios 
publicos, cuja v.ida foi completamente anarchizada, pela appro-
vação de uma emenda apresentada ao orçamento da receita . Ti-
ramos-lhes as vantagens que lhes eram conferidas ·e fizemol-os 
funccionarios municipaes . 

Nestas condições, elles ficam com os 1seus vencimentos redu-
zidos a menos' de 300 mil réis por mez . 

A emenda n. 157, como eu já disse, é uma cornsequencia da 
outra; e si a Camara acaba de approvar a emenda n . 154, que 
interessa aos procuradores, para ser log.ica, deverá approv.ar tam-
·bem a de n . 157, concedendo ·iguaes vantagens aos solicitadores, 
que são funccionarios da mesma categori'a. 

·Em seg.uida, é po1sta a votos e r ejeitada a emenda n. 157. 
O SR. CELSO BAYMA - Peço a palavra pela · ordem. 
0 SR . PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deimtado, 



O SR. CELSO BAYMA (]:Jela ordem) - Requeiro verHicação 
<de votação. 

Procedendo-se á verificação da votaçfi.o reconhece-se que. ·vota-
ram a favor ~4 Sr_s. Deputad.os e coi;i.tra 69 .. 

O SR . . PRESIDENTE --' A emenda foi rejeitada. 
Posta a votos é rejeitada a emenda n. 158. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda, sob n. 159,, do 

Sr. Benriqu·e Borges e outros: 
"Onde convi.er: 
Fica o Govérno autorizado a despenc}er até á quantfa de réi·s 

.40: 000$, abrindo para, isso os creditas neceissarios, com mobilia-
ria para o Supremo Tribunal Federal." 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão apre-
~entou a seguinte modificação: 

"A Commissã;o acceita a emenda, reduzindo, porém, a verba 
,para 30: 000$000." 

Em seguida é p.cista a voto·s e approvac;Ia a referida emenda 
numero 159, com a modificação da . Commissão. 

E' annunciada a votação da emenda n. 160. 
O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela or<ilem. 
O SR. PRESIDENTE - Tep:i a palavra o nobre :qepubado. 
O SR. IRINEU ·MACHADO (pela ordem) - · A emenda nu-

mero 160 e-stende aos funcoionarios da s ecretaria do· Supremo Tri-
bunal Federal o di1spositivü no art. 3°, n. , 3, da lei de 31 de De-
zembro de 1910, isto é,_ estabelece que as custas ·sejam c0bradas em 
sellos, passando elles a terem, em compensação, uma gratificação 
proporcional ao que perderem em consequencia do· facto de serem 
as custas arrecadadas pela União eni sello .... 

o SR. FELIX PACHECO dá um aparte. 
O SR. lRINEU MACHADO - Isto não quer dizer que· ha ja au-

gmento de venc·imentos. Não ha, absolutamen.te, augmento · de des-
peza; o que se d'á é o seguinte: Em vez de receberem elles directa-
mente as custas das partes, estas serij,o cobrad!!Js em sello pelo 
Thesouro e elles perceberãio uma. gratificação proporcional, em 
compensação do qµe ·perderem. 

Succederá com elles o mesmo que succederá com os juizes 
seccionaes. O Thesouro lucrará, pois .a importancia· da compensa-
ção dada ao-s juízes federaes, será inferior á importancia das 

· custas arrecada<ilas, póis, os da secção_ do Districto Federal rece-
ber~o de agora. em deante menos de um conto çle réis, quando an-



tes percebiam de custas, mu.itas vezes, mensalmente, dous e - tres 
contos de réis. Igual facto succederá com os funccionarios da secre-
taria. 

Não haverá, portanto, absolutamente, augmento de despeza; 
dar-se-ha ap enas a r egularização de um serviço; pois, é muito 
natu.ral que. os fUJ:fCCionarios da 1:1ecretaria do Supremo Tribunal, 
funccionarirn de eievada c.athegoria, prefiram · perceber vantagens 
pecuniarias directamente do Thesouro, a estarem todos os dias 
a cobrar e a discutir com as partes o quanto das custas, e a r ece-
ber della~ o dinheiro que lhes couber. 

'E' uma medi.da até de moralidade. Sou ·daquelles que prefe-
rem a supprernão do regimen das custas cobradas· em dinheiro ás 
pa1:tes. 

P refiro o systema da cobrança das custas por meio de sello, 
percebendo os juizes e escrivães do Thesouro as vantagens que o 

' ' Estado lhes d eva garantir. Assim, lucrarão a Justiça e os seus 
funccionarios, e os trabalhos forenses certamente hão de me-
lhorar . 

Era o que tinha a dizer. (Mui to bem; muito bem.) 
Em seguida é posta a votos e rej ~itada a emenda n. 160. 
O- SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR . PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. IRINEU MACHADO (p ela or dem) requei: a verifica-

ção da votação. 
O SR. PRESIDENTE - Os senhore.s que approvam a emen -

da n. 160 queiram se levantar. (Pausa.) 
Votaram a favor da emenda, á direita 31 e á esquerda 11 

Srs . Deputados. 
Queiram 1se levanta r os senhores que votam contra. (Pau-

sa.) 
Votaram contra a emenda, á direita. 25 e á esquerda 38; to-

tal, 105. 
Não ha numero . 
Vae-se proceder á chamada . 
O f'IR. ,SIMEÃO .·LEAL (1° Secr einrio) procede á chamada 

dos f'irs . I)eputados. 
F eit::t a chamada respondem 118 Srs,. Dep.utados. 
O SR. PRESIDENTE - Responderam á chamada 118 Srs. 

Deputados. 
Ha numero para proséguir nas votações. 
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Vae se praceder á: verificação da votação da ·emenda n. 160, 
com p.arecer ·contrario dá Comnliissão. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que vo-
taram a favor 34 Srs. Deputados, contra' 80'. 

O SR. PRESIDÉNTÉ - A emenda foi rejeitada. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda, sob n. 1'61, ào 

Sr. Henrique Borges: 
"Ao artigo unico n. 13: 
Eleve-se de mai.s dé 70': 000$ a verba para publicações da Côr-

tu de AppeUação do Distr.icto Federal, afim de serem impressos 
os accórdãos d.a mesma Côrte, a contar de 1905." 

O ·SR. PRESIDENTE - A esta emenda •e á seguinte, . de 
n. 162, do Sr. Henrique Borges a Commisão offereceu um substi-
tutivo concebido nestes termo·s: 

"O n. X do art. 3° é o séguinte: 
"X. A mandar imprimir os accórdãos do Supremo Tribunal 

Ji'ederal, a contar de 1901, ·e os da Côrte .de Appellação, a contar 
de 1905, podendo despender para is1so .a quantia de 80: 000$000." 

Em seguida é posto a votos e approvado o referido substi-
tutivo da Commissão, ficando pr·ejudi:cadas a;s emendas ns. 161 
e 162. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda s0b n. 163, do 
Sr . Lamenha Lins e outros: 

"E' concedida a quantia de 15: 000$ como subvenção ao 4.º 
Congresso de Geographia qu"e terá logar na cidade do Recife 
10: 000$ o auxilio para o 4'º Congresso, a reunir-1Se no Recife, e 
a de 10: 000$ como auxilio para a publicaçã0 das memorias do Ter-
ceiro Congresso, que se · efectuou na cidade de Curityba." 

O SR . PRESIDENTE -'- A esta emenda a Comnüssão offe-
rec&u a seguinte modificação : 

"A Commissão acceita a emenda, modificando porém pr1r,1 
10: 000$000 o auxilio para o 4° .Congresso, a reunfr,se no Recife, e 
destinando essa quantia á publicação das memorias e actas." 

E' annunciada a votação da seguinte emenda, sob n. 164, do 
Sr. José Bonifacio e outro-s: 

"E' o Governo autorizado a subvencionar com 25:000$ o Insli-
tuto Histor,ico e Geogr,aphico Brazileiro, sem o d-ireito de impres-
são da sua rev-ista na Imprensa Nacianal." 

Em seguida é posta ·a votos e approvada a referida emendçi, 
numero 164. 
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E' annunciada a votaçãó ·da seguinte emenda, sob n. 165, do 
Sr . José Bonifacio: 

"A' rubrica 29: 
Accrescente"se a quantia de 20: 000$ para . subvenção á Aca· 

demia de Lettr;:ts, ·sem o d.ireito, d.e que g@sa em virtude da lei 
n. 726, de 8 de De:!iem1:>110 de 1900, de· Impressão gratuita dos 
seus trabalhos na Imprensa Nacional." 

Em seguida é po•sta a. votos e approv:adra a referida emenda 
numero 165. 

E' annuinciad.a a votação da seguinte emenda, sob n. 166, do 
Sr. José Bonifacio: 

"Fica o Governo autorizado a conceder ao · Instituto Historico 
e Geographico Brazi!eiro a quantia ·de 196 : 000$, para a constru-
cção de ·seu edificio social, que reverterá para a União, no caso 
d8 desapparecer ·a mesma Associação. 

Em seguida, é posta a votos e approvada a referida emenda nu-
mero ' 166. 

E' annunciad·a a votação ·da seguinte emenda, sob P.. . 167, do 
Sr. Mello Franco: 

"Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a subvenci·onar com 40: 000$ o C')o-

gresso Medico Brasileiro, a .reunir-se este anno em Bello Hori-
zonte." 

O SR. PRESIDENTE -;- A esta emenda a Con'imis.são offere-
ceu a 13eguinte modificação: 

"A Commissão aceita ·a ·emenda com esta modificação: 
Fica o Governo autorizado a subvencionar com 20: 000$ o Con-

gresso Medico Brasileiro a reunir-se este anno em J3ello Horizon-
te', incluidos nessa quantia os gastos com ·a pubHcação dos volu-
mes de memorias e :actas." 

Em s·eg ida, é1 posta a v0tos e approvada ,a emenda n. '167, com 
a modificação da Commissão. · 

E' annunciada· a votação da seguinte emenda, s·ob n . 168, do Sr. 
Bethencourt da Silva Filho e outros: 

"Accrescente-se ond,e convier: 
Fica concedida a subvenção annual de 10: 000$ á Sociedade 

de Geographia do Ri0 d.e Janeiro." . 
Em seguida, é p0sta ·a votai:; e aipprov.ada a referida emenda 

n. i~_s. 



E' an.riunciada a v:otação da seguinte emenda, sob n. 169, do 
Sr. Nabuco de Gouvêa e outros: 

"Onde convier: 
Fica o Governo autorizad'o. a aux~liar com 10.: 000$ a Acade· 

mfa Nacional de Medicina." 
Em segui-da, é posta a votos e approvada a reíierida emenda 

n. 169. 
São successivamente postas a votps e rejei•tadas as emendas 

ns. 170 a 173. 
, E' annunciada ·a votação da seguinte emenda, sob n. 174, do 

Sr. João Penido: 
"Onde conv.ier: 
Fica o Governo aut0rizado a con.ceder o auxilio d.e 5 : 000$. ao 

Instituto Polytechnico de Juiz de Fora." 
Em seguida, é posta a votos e approvada a referida emenda 

J] . ·174. 
São successivamente postas a votos e rejeitadas as emendas 

ns. 175 a 177. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda, sob n . 178, do 

Sr. João Simpiicio e outros: 
"Verba 21: 
Subvenção a institutos de ensino: 
Eleve-se a 50: 000$ a subvenção consignada para o Instituto 

Electro-Technico de Porto A1egre." 
Em seguida, é posta a votos e approvada a referida emenda 

n . 178 . 
E' annunciada a v~tação da seguinte emenda, sob n. 179, do 

Sr. José Murtinho: 
"N. 23 - Subvenção a institutos de ensino: 
.Em vez de 30 contos para as despezas com laboratori0s e ga-

binetes _da Esc0la Polytechnica, diga-se - 80 contos, i·ncluindo as 
ctespezas com os gabinetes do Instituto Electro-'l'eéhnico, · annexo 
li. mesma Escola Polytechnica." 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a COJill•HÜssão apre-
sentou a seguinte modificação: 

"A Commrssão aceita a emenda, modific'ando, porém, para 
5·0: 000$ a verba de que se tra-ta." 

Em seguida, é p0sta a votos ·e approvada a referiàa emenda 
n. '179 com a moàificação da Commissão. 

São consideradas prejudicadas as emendas ns. 180 a 183. 



E' annunciada a votação da seguinte ·emenda, sob n. 184, do 
Sr. Pedro Lago e outros: 

"Ond·e convier: 
Art. Fica o Presidente da Republica autorizado a auxiliar 

com 60: 000$ cada uma das esc0las de engenharia; com 30: 000$ ca-
. da uma das faculdades de medicina, e com 20: 000$ cada uma das 
faculd·ades de direito, nã;o subvencionadas, ou mantidas pela União, 
continuando em vigor a lettra b do n . XIII do art. 3° da lei rr . 2.356, 
!5.e 31 de Dezembro de 1910." 

Em seguida, é posta a votos e ap]i)rovada a re.ferida emenda 
n. 184. 

P0sta a votos, é :rejeitada a emenda n. 185. 
O SR. PRESIDENTE -;---- Passa-se á votação das emenQ.as of-

fere'Cida~ pela Oommissão, 
;Em seguida, são s11ccessivamente postas a votos e ap:Qrovadas 

as seguintes emendas da Commissão: 

A' verba 28ª (Soccorros J=>ublicos) reduza-se de 334:000$ a 
100: 000$, ·excluindo-se dessa . Tubrica as instituições que gozam 
i;fe subvenção. 

O Govern9 manterá as ,subvenções consignadas na lei n. 2.356, 
de 31 de Dezembro de 1910, a diversas instituições de carldaçle 
especificadamente declaradas abaixo, com exclusão das que m::m-
têm ensino OU serviços que, pe'a S\la natu.reza, sejam da compe 
ten:cia de outros ministerios: 

A' Assistencia Publica aos Pobres, dirigida pela 
irmã Paula .. . ... · .. .... . ..... .... ....... .... . . 

A' Maternidade da Capital F·ede:·al ...... .. ...... . 
A' Associação Protectora dos Cegos 17 de Setembro 
Ao Asylo S. Luiz da Velhice Desamparada ..... .... . 
Ao Instituto de Protecção e AssistenCia á Infancia 

do Rio de Janeiro, · comprehendido o auxilio pa-
ra aluguel de casa ....... ................ . ... . . 

Ao Asylo do Bom Pastor ..... . . .. . . .... ..... .. ... . 
A' Liga contra a Tuberculose da Capital Fed·eral.. 

. 120: 000$000 
60:000$000 
20:000$000 

.. ~o : 060$0 /J 

"30:000$000 
4: 000$00.0 

24 :.000$000 
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A' JLiga contra a Tuberculos•e de S. Paulo ......... . 
Instituto Pasteur de S. 'Paulo .. .. . . ........ . . .... . . 
Sanatorio S. Luiz de Piracicaba .................. . 
Hespital de Tuberculosos de Itajubá .............. . 
Liga contra a Tuberculose da · Bahiia .............. _ 
Lrga contra a Tuberculose do Recife .. .......... . . 
Liga contra a Tuberculose de Campos ............ . 
Liga contra a Tuoerculose de Juiz de Fora . ... . .. . 
Lyceu Salesiano d·o Estado da Bahia ........... .. . 
C'ollegio dos Orphãos de ' S. Joaquim, na Bwhia ... . 
Instituto Pasteur do Recife .................. . .. . . 
Instituto Pasteur de Juiz de Fora .. . . .. .. ......... . 
Instituto Pasteur de· Porto Alegre . . ...•.. . ....... . 
Hospital para Tuberculosos · de Leopoldina : ........ . 
Hospital para "flubercuiosos de Além Para-hyba . .. . . 
H.ospital para Tuberculosos de Bonte Nova .. '. ..... . 
Hospital para Tuberculosos de Lavras ............ . 
:Hospital para Tubercµlosos de S. Sebastião de Viçosa 
Hospital p::i,ra Tuberculosos de Pará (Minas) .. ... . 
Hospital da Caipital da Parahyba ... : . ... ........ .'. 
Asylo de Alienados de Ther.ezina ....... ... . ....... . 
Hospital de Caridade de Penedo . ........ . ......... . 
Liga contra a Tuberculose do Ceará .............. . 
Hospital de Oaridade de Florianopoüs ......... .. . . 
Santa Casa de Misericord'ia do Rio Freto .. , ...... . 

24:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12: 00'0$000 
10:000$000 
10: 000$000 -
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 

2:000$000 

O Governo ·estabelecerá as normas para a prestação de contas 
das quantias porventwra despendid.as por esta autorização. 

Na v.erba 13 - P.retorias - Material, eleve-se o aluguel .para 
ll pretoriais urbanas a 200$ mensaes e dua,.s sub~rbanas a 100$000. 
rr..ensaies . 

.Supprima"se na verba - Conselho Superior do Ensino - a -
quantia de 8: 280$000 para chauffeur, ajudante, gazolina, pneuma-
ticos, .reparos, etc., do automo:vel do Presidente ao Conselho. 

Art. Fica revogado o credito de 272: 575$088 aberto pelo 
decreto · n. 8.484, de 28 de Dezembro de 1910, para conclusão das 
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obras do edificio da Escola Nacional de Bellas Artes, visto nã,o 
·ter sido utilizado. 

Inclua-se na verba "Obras" a imp.ortancia de 200: 000$000 pa-
r8 "continuação das •Obrais do edifi~io do Externato do CoEeg:\:i 
Pedro II." 

Augmente-se na verba - Conselho Superior do Ensino - õ. 

quantia .de 17: 400$000, sendo 14: 400$000 para pagamento das dia-
rias a que têm direito os membros daquelle conselho n'.Ls dua" 
sessões ordin11.rias annuaes e 3: 000$00Q para despezas oom o trm18-
porle dos referidos membros. 

Inclua-se no material da 'Repartição Central de Policia o cm· 
dito de 20: 000$000 para pagamento a peritos e despezas cum a 
expulsão de estmngeiros, extradição e passagens via maritima. 

Inclua-se na verba "Obras" o credito de 200:000$000 para con-
tinuação das ol;lras do Desinfectorio Central da Saude Publica. 

Inch~a-se -na ·verba - Escola Naci0nal de Bellas Artes - o 
credit0 de 50 : 000$000 para mobiliari.o, installação e despezas com 
·laboFatorios e gabinetes. Para a escola, mudada para o novo edi-
ficio em 1909, não foi comprado mobiliario; nunca p.cssu'.u labo-
ratorios. 

Art. Fica o Governo autorizado a lançar mão do credito 
de 120 : 000$000 aberto pelo decreto n. 8.941, de 28 de Dezembro de 
1910, para occorrer ás obras de reparação e segurança do ·e:lifi-
cio onde funccioJiou o Instituto Nacional de Musica, ao qua l uão 
foi dada applicaçã0 por ter sid0 votado no fim do exercício com 
lJJ designação de · supplementar. 

-· 

Inclua-se na verba "Obras" .a consignação de 200:000$ para 
" r.eformas no antigo edificio da Bib!i.otheca e sua adaptação pam 
o lnstituto Nacional de Musica", vistq não ter o Governo se uti-
lizado do credit.o de 200: 000$ que para tal fim foi consignado na 
verba "Obras" .do orçamento .. de 1911. 

.. , 
r . 
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Inclua-se na verba "Obras" o credito de 100:000$ "para obras 
no Instituto Benjamin Constant", visto não ter sido utiliz.ado o 
que estava votado no 'orçamento de 1911. 

Augme1'1te-se para 1.300: 000$ o credito da consignação-" para 
serviços publicos e obras federaes no territorio do Acre" - da 
verba - Prefeituras, justiça e .outras c1espezas no territorio do Acre. 

Supprima-se na verba: 33 ~ Prefeituras, justi~a, et?., no ter-
ritorio do Acre --" 0 credito de 200: 400$ da rubrica - "Commissão 
de Obras Federaes "-, visto ter sido extincta aquella commissão 
pelo d'ecreto n. 9.158, de 29 de N@vembro ·de 1911. 

Ao credito de 481: OOQ$ autorizado para "subvenÇões aos in-
- stitutos de ensino" - addiCcione-s('. a ":uantia de 23: 400$ para a 
Façuldade de Me<jl.icina do Rio de Janeiro. 

Inclua-se na verba - Subvenções a institutos de ensino - na 
"subven!:;ão á Faculdade de Medicina do Rio ~e Janeiro " - a 

quantia de 23: 400$, sendo 6: 000$ para vencimentos do professor 
extr.aordinario de chi mica analytica e industrial; 5: 400$ para 
vencimentos do preparador da mesma cadeira (não foram contem-
plados no augmento feito áqueUa subvenção· no parecer do re~ator 

e são cargos creados pela: lei ·organica do ensino) ; I2: 000$ para 
' vencimentos de dous professores cont:ractados do cu11s.o : odontolo-
gico, que, em virtude d'a mesma lei, ··têm de ;reg.er ·ciusos no anuo 

· proximo. 
Substitua-se por esta tabella, órganizaa:a de accordo com o de-

' creto n. 9.197, de 9 de Dezembro de 1911, a que se acha na pro-
_posta do Governo para o orçamento de 1912: 
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AROHIVO NACIONAL 

Pessoal 

1 · director com 8: 000$ de ordenado 
e 4: 000$ de gratificação, decre-
to n . de de Dezembro de 
1911 ....................... . 

3 chefes de secção a 5: 600$ de or-
denado e 2: 800$ de gratificação 
idem ... . .. .. ... .. .... ...... . 

4 archivistas a 4: 800$ de ordenado 
e 2: 400$ de gratificação, idem. 

3 sub-archivistas a 4: 000$ de orde-
nado e 2: 0'00'$ de gratificação, 
idem .......... . .... . . . .... . 

!) amanuenses a 3: 000$ de ordena-
do e l: 500$ de gratificação, idem 

l porteir.o com 2: 000$ de ordenado 
e 1: 000$ de gratificação, idem . 

1 ajudante de porteiro com 1: 600$ 
· d.e ordenado e 800$ de gratifi-

cação, idem ....... .... . . .... . 
Para o archivista, que serve de se-

cretario, idem .. . .. .. . ....... . 

12:000$000 

25:200$000 

28:800$000 

18:000$000 

40:500$000 

3:000$000 

2:400$000 

1:200$000 

Pessoal subalterno 

6 serventes 
1 Inspector das officinas rle en ca-

dernação e typographia . . .. . . . 
1 zelador de machinas a 125$000 .. . 
1 aprendiz de typographo a 80$000. 
1 dito encadernad·or a 30$000 ..... . 
2 encardenadores-douradores .a 5$ 

diarios ..................... . 
1 compositor com 6$ diarios . .... . . 
1 .impresor com 5$ diarios ... .. . . . . 

10:800$000 

3:600$000 
1:500$000 

960$000 
360$000 

3:660$000 
2:196$000 
1:830$000 

131:100$000 

24:906$000 

156:Q06$000 
ló 
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Material 

18ª 

Substituir por esta tabella a que se acha na proposta. 

ORÇAMENTO PARA 1912 

I N STI'l'U 'l'-0 BENJ AMI N CONSTANT 

Pessoal 

1 director com 5: 600$ de ordenado 
e 2: 800$ de gratificação, decre-
to n . 9.026, de 16 de Novembro 
de 1911 . .. . . .. . . . . ... . . . ... . . 

2 professo.res · de instrucção ,prima-
ria a 5: 600$ de ordenado e r éi.s 
2 : 800$ de gratificação, idem .. . 

5 professores d·e instrucção secun-
daria idem, idem ..... . ... . .. . 

i' professores de musica idem, idem 
5 repetidores do curso d e sciencias 

e lettras a 2: 800$ de ordenado 
qi 1: 400$ de gmtificação, idem . 

3 r epetidores do curno de musica 
idem, idem . . .. .... .. .. .. . . . . 

1 dictante copista, idem, idem .... . 
1 leitor em voz alta para ambos os 

sexos com 2:400$ de ordenado 
e 1: 200$ de gratificação, idem. 

1 m edico clinico idem, idem . .. . . . . 
1 m edico oculista, gratificação ... . . 
1 escripturari<o ar ch ivista, idem , 

idem . . . ..... .. ... . . .... .. .. . 
'7 mestres a 2: 000$ de ordenado e 

1 : 000$ de gratificação, idem . . . 
1 dentista com 2: 600$ de ordenado 

e . 800$ de gratificação, idem . . . 
1 economo com 1 : 200$ de ordenado 

e 600$ de gratificação, idem ... . 
1 iµ.spector de alumnos idem, idem 

8: 400$000 

16 : 800$000 

42 :000$000 
75:600$000 

21:000$000 

' 12,: 600$000 
4 :.200$000 

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

3: 600$000 

21:000$000 

2: 400$000 

1 : 800$000 
1:800$000 
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1 inspectora de alumnas, idem, idem 
5 oontfa-mestr·es a 1: 000$ de orde-

nados e 500$ . de gratificação, 
idem .. .......... . .... ... ... . 

1 enfermeiro ( sub-inspector de alu-
mnos) com 800$ de ordenado e 
400$ de gratificação, idem ..... 

1 enfermeira (sub-inspectora de 
alumnas) idem, idem . ... .. . . .. 

2 professores em disponibilidade, 
idem, art. 206 ..... .... . .... . 

Pessoal subalterno 
1 machinista com 1: 600$ de orde-

n-ado e 800$ de gratificação (de-
creto n . 9.026, de 16 de Novem-
bro d e 1911) .............. .. 

1 roupeira com 800$ de ordenado e 
. 400$ de gratificação, idem .... . 

1 porteiro idem, idem ........... . 
1 continuo com 560$ de ordenado 

e 280$ de gratificação, idem . . . 
1 cozinheiro, gratificação, idem ... . 
1 chacareiro-jardineiro, gratificação, 

idem . ..... ... . ... .. . ... .. . . . 
1 despenseiro, gratificação, idem .. 
1 ajudante de cozinheiro, gratifica-

ção, idem ... .... . .. . . .. . ... . . 
Serventes para ambas as secções, 

lavadeiras, engommadeiras, co-
peiras, etc., idem ............ . 

19ª 

1:800$000 

7:500$000 

1:200$000 

1:200$000 

16:800$000 

2:400$000 

1:200$000 
1:200$000 

840$000 
1:200$000 

1:080$000 
600$000 

600$000 

9:120$000 

Verba 20 - "Directoria Geral de Saude Publica. " 

249:900$000 

18: 240$00f! 

Supprima-se no "material" da "Repartição Central!' a consi· 
gnação "Para diarfa de alimentação dos .ajudantes da directoria 
d.estacados no serviço da visita externa do porto, na razão de 10$." 

Reduzam"se nesse mesmo materJ..al: 
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a 5: 000$ o credito para - "Livros e objectos de. expediente, 

jornaes e encardenações " ; 
a 10: 000$ o credito para - "Impressões, pul\Iioações e despe-

zas eventuaes, inchrnive a contribuição, etc."; e 
a 100: 000$ o credito para "Materi·al, construcções e eventuaes 

para o serviço geral." 
Substitua-se a tabella da rubrica - "Serviço de prophylaxia 

da febre amarella " (pessoal, pessoal sem nomeação e material) 
pela seguinte: 

SERVIÇO DE PROPHYLAXIA DA FEBRE A:MARELLA 

Pessoal 

1 inspector de serviço a 9: 600$ de 
ord. e 4: 800$ de grat., idem ... 

1 administrador com 4: 800$ de 
ord. e 2: 400$ de grat., idem ... 

1 almoxarife com 4: 000$ de ord. e 
2: 000$ de grat., idem . . .. . . ... . 

l escripturario-archivista com réis 
3: 200$ de ord. e l: 600$ de grat. 
idem .... . .. . . ... . . . . .. . . 

5 chefes de turmas a 2: 400$ de ord. 
e 1: 200$ de grat., idem ..... . . . 

14:400$000 

7:200$000 

6:000$000 

4:800$000 

18:000$000 

Pessoal subaiterno 

Trabalhadores, pedreiros, bombei-
ros, torneiros, carroceiros, se-
geir.os, machirListas, foguistas, 
cocheiros, ajudantes, serventes 
de 1 • classe, serventes de 2° 
classe, etc., lei n. 2.356, de 31 
el e Dez. de 1910 ............. . . 

120 capàtazes a 2: 160$000 . . ... . .. . 
5 carpintekos . a 3: 000$000 ....... . 

960:000$000 
259:200$000 
15:000$000 
36:000$000 

50:400$000 

15 guardas de '1 n elásse a 2: 400$000 
15 guardas de 2° classe a 1:800$000 27:000$000 1.297:200$000 
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Material 

Material para os serv;iços de · pro-
phylaxia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. ; .... • . !l.00:000$000 

1.447:600$000 

Verba 20: "Directori(l. Ger:;tl de _Saude Publica." 
Reduza-se •a 360: 000$ o credito do "Pessoal sem nomeação" da 

rubrica "Inspectoria de Isolamento e Desinfecção '', diminuidas 
convenientemente as diversas classes desse pessoal pela directoria. 

Fupdam-se ·em uma só consignação: "combustivel, lubrifican-
tes, expediente, asseio- e eventuaes '', com o credito de 14: 000$, as 
duas consignações do "material" dessa mesma rubrica - "com-
bustivel e 'lubrificantes" e "expediente, · asseio e eventuaes." 

Reduzam-se no material dessa mesma rubrica "; 
A -7.2:000$, o credito para "sustento e forragem de animaes"; 
A 84: 000$, o credito para "desinfectan,tes e material para des-

infecções; 
A 94: 000$., o credito para "conservação e acquisição de ma-

terial"; 

" 
Reduzam-se no ".mater.ial" da rubrica "Labo·ratorio Bacte-

riologico"; 
A 1: 500$, o credito da consignação - " Objectos de expedi,;E .. 

te e livros"; 
A 2: 500$, o credito da consignação - "Asseio e eventuaes"; 

Reduzam-se no "materiai" da rubrica "Hoi;pital .S. ~ebas· 
tião"; 

,A 6 :.000$, o credito para - "Combustivel e lubrificantes"; 
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A 12: 000$ .o credito pára - "Roupas e utensiUos de enferma-
rias; 

A 8:000$, o oredito para - "Illuminação"; 
A 25: 000$, o credito para - "Provisões de pharmacia"; 
A 2:500$, o credito para - "Moveis"; 
A 20: 000$, o credito para - · "Conservação do material"; 
A 3: 000$, .o credito para - "Sustento e forragem de animaes '.'; 
A 20:000$, o credito para - "Eventuaes." 
Reduzam-se IH> "Material geral"; 
A 48: 000$, o credito para - "'Moveis, objectos 11e exped1e11 

te, etc., das delegacias de saude"; 
A 20:000$, 'º credito para -"Gratificações ·ao pessoal, de ·ac 

côrdo, etc." 
Verba 20 - Directo.ria Genal de Saude Publica: 
'Substitua-se pela tabella junta toda a rubrica Esta d.os 

Districtos Sanitarios - até onde diz: 
" Hospitaes de isolamento' nos ' Estados, com a dotação de 

20: 920$, que deve ser conservada. 
Justifica essa substituição o decreto n.- 9.157, de 29 de Novem-

bro de 1911. 
· Supprima-se a consignação "para serviço quarentenario e de 

desinfecção no Estado de Matto Grosso." ' 
Supp.rima"se a rubrica "Serviços do Porto - Pessoal", por 

estar incluída nos· serviços de que trata .o decreto n. 9.157, de 29 
de Novembro de 1911. 

Supprimam-se as rubricas "Barca de desinfecção do porto", 
'"Estação da visita do porto" (pessoal sem nomeação e material); 
"Lanchas Flernandes Pinheiro, Rocha · Faria, ·Vellez e .enfermaria 
fluctuante", por-estarem ii:J.cluidás nos serviços de que trata o 
decreto n. 9.157, de 29 de Novembro de 191:1 .' 

Supprimam-SB no "material geral " as consignações: 
"Para acquisição, concertos, combustivel, lubrificantes, etc., 

na Capital Federal e no Estado do Rio"; 
"Idem, idem, nos Estados"; 
"Alugu_el de casa para as inspectorias", por estarem ·incluida,3 
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n,os serviços de que trata o decreto n. 9.157, de 29 de Novembr0 
de 1911. 

Supprimam-se no mesmo "material geral " as consigruações: 
"Para acquisição de um rebocador possante para a inspe-

ct<1>ria do Pará"; 
"Para a construcção de um edificio para abrigo do material 

fluctuante da Inspectoria do Rio Grande do Norte .. . " 

Natureza àa àespeza - Legislação 
Serviços de policia sanitaria e de 

prophylaxia nos portos da Re-
publica. 

Rio àe Janeiro 
Prophylaxia do porto. 
Pessoal: 

1 inspector com 7: 200$ de ordena-
do e 3: 600$ de gratificação, 
decreto n. 9.157, d.e 29 de No-
vembro de 1911 
Policia sanitaria do porto. 
Pessoal: 

6 inspectores de saude com 6: 400$ 
de ordenado ,e 3: 200$ de grati-
ficação, idem . .............. . 

4 medicos auxiliares com 4: 800$ de 
ordenado e 2: 400$ de gratifica-
ção, idem ..... . .. . ....... '. .. . 

1 enca-rregado de material fluctuá-
ante com 4: 000$ de ordenado e 
2: 000$ de gratificação, idem . .. 

1 interpr.ete com 2: 800$ de ordena-
do e .1: 400$ de gratificação, 
idem ... . . . ; . • ... . ...... .. .. 

3 guardas sanitarios com 1: 600$ de 
ordenado e 800$ de gratifica-
ção; idem . ... . ... . .......... . 

10:800$000 10:800$000 

57:600$000 

28:800$000 

6:000$000 

4:200$000 

7:200$000 103 :800$000 
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Estados 

J='o.rtos de 1 n dasse: 
Manáos, Belém, Recife, São Salva-

dor, Santos e Rio Grànde do 
Sul. 
Pessoal:· 

6 inspectores d.e saude com 4: 800$ 
de ordenado e 2: 400$ de grati-
cação, idem ................. . 

12 ajudantes com 3: 200$ de orde-
nado ·e 1 : 600$ de gratificação, 
idem . . . ...... . ............ . 

6 secretarios com 2: 400$ de orde-
nado e 1: 200$ d•e gratificação, 
idem . . . . ... ....... . ... .. ... . 

6 escripturarios - 'archivistas com 
1: 600$ de ordenado. e 800$ de 
gratificação, idem ............ . 

18 guardas sanitarios com 1 : 000$000 
de ordenado .e 500$ de gratifi-
cação, .idem . . . . . ........ . , .. . 

Portos de 2° cJ.asse: 
São Luiz, Fortaleza, Victoria, Pa-

43:200$000 

57:600$000 

21:600$000 

14:400$000 

27:000$000 

•ranaguá e Corumbá. '' 
Pessoal: 

5 inspectores de saude com 3: 600$ 
de ordenado e 1: 800$ de grati-
ficação, idem ..... . .. . ...... . 

5 ajudantes com 2.: 400$ de ordena-
d'O e 1: 200$ de gratificação, 
idem ....................... . 

5 escripturarfos - archivistas com 
1: 600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, idem ......... . , . 

10 guardas sanitarios com 9: 600$ 
de orden·ado e 480$ de gratifi-
cação, idem ......... . ....... . 

27:000$000 

18:000$000 

12:000$000 

·14:440$000 

163:800$000 

71 : 440$000 
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Portos de 3• classe: 

Amarração, Natal, Cabedello, Ma-
ceio, Aracaju' e Flor.ianopolis. 

·1; inspectores de saude com 3: 200$ 
de ordenado e 1: 600$ de grati-
ficação, idem ... · ....... . .. .. . 

G ajudantes com 2: 000$ de ordena-
nado e 1: 000$ de gratificação, 
idem .... ... . . . . ........... . 

6 escripturarios - archivistas com 
1:600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, idem ........... . 

12 guardas sanitarios com 800$' de 
iordenado e 400$ de gratifica-
ção, idem .. .. ............. · ... . 

Portos de 4ª classe: 

ItaJahy e São Francisco 
2 inspectores de saude com 2: 400$ 

de · ordenado e 1: 200$ de grati-
ficação, idem .... ......... .. . . 

2 guardas sanitarios com 660$ de 
ordenado e 330$ de gratifica-
ção, idem ............... . .... . 

Pessoal . .. ... ...... .. . 

Natureza da despeza ·- Legislação 
Pesso·al subalterno: 

Rio de Janeiro 

Prophylaxia do porto. 
1 mestre do navio de desinfecção a 

10$ diarios, decreto n. 9.157, de 
29 de Novembro de 1911 ... , ... 

1 machinista a 10$ · diarfos, idem .. 

28:800$000 

18:000$000 

14:400$000 

14:400$000 

7:200$000 

1:980$000 

3:660$000 
3:660$000 

75:600$000 

9:180$000 

434:620$000 
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3 foguistas a 6$ diarios, iderp. .. .. . . 
6 marinheiros a 5$ ·diari'os, idem .. 
1 chefe de desinfectadores com a 

gratificação de 3: 00(}$000 an-
nuaes, idem ................. . 

4 desinfectadores com a gratifica-
ção de 2: 400$ annuaes, idem . . 

Policia ·sanitari•a do porto. 

1 mestre de navio a 10$000 diarios, 
idem, ........ . .. . .... .. . . ... . . 

1 machinista de navio a 10$ di-a-
irias, idem .. .. ...... ...... .. . 

5 mestres de lancha a 9$ diar.ios, 
id·em. . ... ....... ... ... .. .. . 

õ machinist:as a 9$. diarios, idem .. 
S foguiostas a 6$ diarios, ·:idem .. ... 
2t marinheiros a 5$ diarios, idem .. 
1 servente com a .gratificação de 

1:200$ annuaes, idem ....... . 

Estados 

Portos de 1" classe: 
Manáos, Belém, R ecife, São Salva-

dor, Santos e Rio Grande do 
Sul. 

12 mestres ·de lancha a 8$ diarios, 
idem ... · ... ... . . .. ... . .... . . . 

12 .machinistas a 8$ diarios,- idem . . 
12 foguistas a 5$ diarios, idem . ... 
48 marinheiros, a 5$ diarios, idem . 
1; desinfectadores de 1 • classe com 

a gratificação de 2: 400$ an.-
nuaes, idem •. .. ...... . .... . .. 

12 desinfectadores de 2• classe com 
a gratificação de 1 : 800$ an-
nuaes, idem ... ... . ..... .. .. . . 

6:588$000 
14: 640$000. 

3:000$000 

9 :600$000 

3:660$000 

3:660$000 

16:470$000 
16:470$000 
17:568$000 
45:750$000 

1:200$000 

35:136$000 
35:136$000 
21:960$000 
87:840$000 

14:400$000 

21:600$000 

.: 

41:148$000 

104: 7'18$000 

216:072$000 
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Portos de 2• dasse: 
::'lão · Luiz, Fortaleza, Victoria, Pa-

ranaguã e Coru.mbã. 
5 mestres de lancha a 7$ diarios, 

idem ............... .... .. . . 
5 machinistas a 7$ diarios, idem .. 
5 foguistas a 4$ diarios, idem ..... 
20 marinhe'iros .a 4$ diari'os, idem. 
10 desinfectadores com a gratifica-

ção de 1:800$ .annuaes, idem .. 

Portos d e 3ª c',asse: 
Amarração, Natal, Cabedello, Ma-

ceió, Araaajú e Flo1,ianopolis. 
6 mestres de lanclla a 7$ dfarios, 

idem .. .. .... . . ..... . ... ... . . 
ti machin'istas a 7$ diarios, idem .. 
6 foguistas a 4$ füarios, idem . .. .. 
24 marinheiros a 3$ diartos, idem .. 

PortQs de 4ª claisse : 
Itajahy e São Francisco. 

2 machinistas a 5$ diarios, idem .. 
Natureza da despeza - Legislação 
2 patrões a 4$ diarios. Decreto 

n. 9 .157 de 29 de Novembro de 
1911 ... . .. .. .............. . 

2 marinheiros a 3$ diarios . Idem .. 

Pessoal subalterno: 
Material 

Aluguel de casas para as Inspecto-
irias .. 

Rio de Janeiro 
Prophylaxfa do . porto: 

Expediente, desinfectantes, utensí-
lios de desinfecção e ·despezas 
eventuaes ... . .. . ... .... .... . 

12:810$000 
12 :810$000 

7:320$000 
29 :280$000 

18:000$000 

15 :372$000 
15:372$000 
8:784$000 

26:352$000 

3:660$000 

2:928$000 
2:196$000 

25:200$000 

3:000$000 

80:220$000 

65:880$000 

8:784$000 

516 :882$000 
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Polioi:a sanitar.ia do porto: 
Expediente, acqms1çao, concerto, 

combustivel, lubrificantes, apres-
tas e mais artigos ele custeio 
das lanchas e escaleres da Ca-
pital Federal e no Estado do 
Rio de Janeiro 

Estados 

Portos d e 1 • classe: 
Expediente, asseio, desinfectantes, 

aoquisição, concertos, combufl-
tiv·el, lubrificantes, aprestas e 
mais artigos de custeio das lan-
chas e escaleres ............. . 
Portos de 2• classe: 

Expediente, asseio, desinfectantes, 
acquisição, concertos, combus-
tiv·el, lubrificantes, aprestas e 
mais artigos de custeio das lan-
chas e -escaleres ............. . 
Portos de 3• classe: 

Expediente, asseio, desinfectantes, 
acquisição, concertos, combus-
tiv·el, lubrificantes, aprestas e 
mais artigos de custeio das lan-
chas e •escaleres ............. . 
Portos de 4• classe: 

Expediente, asseio, desinfectantes, 
custeio e conservação dos 
transportes maritimos ....... . 

Material .. . 

100:000$000 

95:000$000 

60:000$000 

60 :·000$0ÓO 

3:000$000 

ORÇAMENTO DE 1912 
Brigada Policial do Districtó Federal 

346:200$000 

Façam-se as seguintes alteraç(ies no orçamento da despeza com 
esta co;rporação para o ·exerci cio ·de 1912: 

' 
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Verbas c1iversas: 
Onde se diz - "Grattficações para 1.350 praças engajadas, 

148: 230$" altere-se para - "Gratiúcaçõen ás praças engajadas e ás 
que tiverem mais de dez annos d·e serviços, sem interrupção, réis 
150: 000$000." 

Augmente-se a rubrica "Gratificação especial aos sairgentos ef-
fectivos, 77: 190$000." 

Onde somma " 8.001: 318$900 ", altere-se para "8.080: 278$900.' 

Material: 

Rubri.ca - "Remonta de animaes, 60:000$" - reduza-se para 
"55: 000$000." 

Rubrica - "Obras e conservação dos quarteis, repartições .e 
hospital, 200: 000$" - reduza-se · para "165: 000$000." 

Onde somma - "894:000$" - altere-se para "854:000$000." 

Somma geral - "8.895: 31S$900" altere-se para "8.934: 278$900." 
Augmento-38: 960$ ou metade votada pela União-19 : 480$00.0. 

22" 

Verba 10• "Secretaria de Estado". 
Substituir por esta tabella, organizada de accôrdo com o de-

,creto n. 9.196, de 9 de Dezembro de 1911, a que se acha na propos-
ta do orçamento para 1912. 
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10.-Secretaria de Estado: 

P.essoal: 

1 Ministro de Estado - Decr. 27 H 
de 1 de Dezembro de 1889 ..... 

Gratificação 'ªº Ministro para re-
presentação - Decr. leg . nu-
mero 260, de 20 de Dezembro 
de 1894 ... ... .. . .... . ... . .. . 

Gra~ificação ao pessoal do gabine-
te do Ministro - Leis ns. 266, 
de 24 de Dez. de 1894; 652, de 
23 de Nov. de 1899; 957, de 30 
de Dez. de 1902; 1.617, de 30 de 
Dez. de 1906; e 2.221, de 30 de 
Dezembro de 1909 .. . ........ . . 

Gratificação ao assistente do Minis-
terio, p ar a representação -
Lei n. 266, de 24 de Dez. de 
1894, 'e decr. n. 3.191, de 7 
de Jan. de 1899, § 3° do art. 2° 
e art . 18; e lei n . 2.356, de 31 
de Dezembro de 1910 ......... . 

3 Directores geraes a 12: 000$ de 
ord. e 6: 000$ de grat. - Decs. 
ns. 3.191, de 7 d1e Jan. de 1899, 
art. 2°; 1.555, de 13 . de Nov. ds 
1906; e 2.092, de 31 de Agt. de 
1909; e lei n. 2.221, de 30 de 
Dez. de 1909, 'e dec. n. 9.196, 
de 9 de Dez·embro de 1911 ..... 

15 Directores de secção a 8: 000$000 
de ord. e 4: 000$000 de grat.-
Idem ....... ~ ....... . ....... . 

H Primeiros officiaes a 6: 400$ de 
ord. e 3:200$ de úat.-Idem .. 

1~ Segundos officiaes a 4: 800$ de 
ord . e 2:400$ de grat.-I·dem.:. 

24:000$000 

12:000$000 

6:000$000 

3:600$000 45:600$000 

54:000$000 

72:000$000 

124:800$000 

86:400$000 
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2t' Terceiros officiaes a 3: 600$ de 
ord. e 1: 800$ de grat.-ldem .. 

1 Porteiro com 4: 000$000 de ord. e 
2 : 000$ de grat. - Idem ...... . . 

1 Ajudante de porteiro com 2: 880$ 
de ord. e 1: 440$000 de grat. 
-Idem . : ..... . ... . . ....... , . 

6 Continuos a 2: 000$000 de orrd. e 
1: 000$ de grat. - Idem ... . ... . 

l Continuo do gabinete do Minis-
tro com 2: 400$000 de ord. e 
1: 200$ de grat. - Idem . . . .... . 

5 Correios a 2: 000$ de ord. e 1: 000$ 
de grat. - Idem ...... .. . ..... . 

Para o funccion:ario da Secl'etaria, 
ou pessoa estranha, que exer-
cer o logar de secretario qo Mi-
nistro' - Lei n . 2.221, de 30 de 
Dezembro de 1909 ........ . .. . . 

Para o funccionario da mesma 8e-
cretaria qué exercer o logar de 
offidal de gabinete do Minis-
tro - Id·em .... . .. . ... . .... . . 

Para o 3° offici.al que auxilia o 
consultor geral da Republica.-
Idem ..... : . ................. . 

Pessoal de nomeàção: 

51:200$000 

6:000$000 

4:320$000 

18: 000$000 . 

3:600$000 

15:000$000 

12:000$000 

6 : 000$000 

1:200$000 554:520$000 

.Na consignação - "Para gratificação a dous auxiliares no sei--
viço de expediente 'e registro de patentes da guarda nacional, na 
razão de 3: 600$ " - supprima-se o credito de 7: 200$, visto aquelle 
serviço ter passado para os funccionarios da 8ecretaria, á vista da 
reorganização dadia pelo decreto n. 9.196, de 9 de Dezembro de 1911. 

23• 

Substituir por esta tabella a que se acha na ·proposta para 1912, 
para o Instituto Nacional dos Surdos-Mudos, de accôrdo com o 

·decreto n. 9.198, de 12 de De.zembro de 1911: . 
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25-Instituto Nacional ele Surdos-Mudos: 

Ptissoal: 
1 Director coni 5:600$000 de ord. e 

2 : 800$ de grat. - Decreto nu-
mero 2.964, de 23 de Março de 
1901, e 6.892, de 19 de Março de 
1908 .. . . .. . .... . . .... . . . . . . . 

4 Professores de linguagem articula-
da e leitura sobre os labios 
4: 000$ de ord. e 2: 000$ de grat. 
- Idem ... .. ....... .. .. .... . 

. 1 Professor de mathematica, g.eogra-
phia e historia d© Hrazil; idem 
- Idem . .. ... . . . . ... .. . .... . . 

2 Pro.fessores de des·enho e mode-
lagem a 4:000$ de orcl. e 2:000$ 
de grat. - Idem .. .... . . .. ... . 

5 R!Jpetidores a 2: 400$000 de grat.-
Idem ..... . .............. . 

1 :Mestre ele gymnastica, grat. -
Iden1 e lei n. 2.356, de 31 de De-
zembro de ·1910 . ... ... ...... . . 

1 Medico com 1: 600$ de ord. 'e 800$ 
·de grat. - Decrs. ns. 3. 964, de 
23 de Março de ·1901, ti 6.892, .de 
19 de Março de 1908 . .... ..... . 

1 Desenhista com 1: 600$ de ord. e 
800$000 de grat .......... . ... . . 

1 Ag•ente-thesoureiro com 3: 200$ de 
ord. 'e 1: 600$ de grat. - Idem 

1 1° escripturario com 2: 400$ de 
ord. e l:OOQ$ de grat. - Idem 

1 2° escripturario com 2: 000$ de 
ord. e 1: 000$ de grat. - Idem .. 

Para gratificações aiddicionaes -
Decr. n. 1. 210, de :1!3 de Janeiro 
de 1893 ........... .. ..... . 

8:400$000 

24: 000$000 

():000$000 

12:000$000 

12:000$000 

1:200$000 

2:400$000 

2:400$000 

4:800$000 

3:000$000 

3:000$000 

5:406$000 85:206$000 
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P essoal de nomeação do director : 

1 Porteiro grat.-Decrs. n . 3. 964, 
de 23 de MarQo de 1901, e 6.892, 
de 19 de Març;o de 1908 . . ... .. . 

1 Roupeiro-enformeiro, idem-Idem 
1 Mestre encadernador, idem-Idem 
1 !Mestre sapateiro, idem - Idem .. 
1. Dourador, idem - Idem ..... . .. . 
1 Cozinheiro, idem - Iden, . . .. . .. . 
1 Dispenseiro, idem - Idem e lei 

n. 2. 356, de 31 de Dezembro 
de 1910 . . . .... ........ . . ... . 

Serventes - Dec. n. 6.892, de 19 de 
MarQO de 1908 . .... . .......... . 

24" 

1:200$000 
1:200$000 
3:000$000 
2:400$000 
2.: 400$000 
1 :200$000 

1:200$000 

3:500$000 16 :100$000 

101:306$000 

Substituir toda a tabella da verba 30" - Corpo de Bombeiros 
-pela que se acha junta, necessaria á vista da nova organizaç;ão 
dada pelo decreto n . 9.048, d·e 18 de Outubro de 1911 . 

A despeza da tabella junta importa em 2. 478: 501$807. A des-
peza da proposta importa em 2 . 4 70 : 315$155. 

Esta verba é daquellas para que ·só é votada metade da despe-
za; deve, portanto, s·er votada a quantia de 1. 239: 250$903,5. 

A outra metade correrá por conta dos impostos de industrias 
e profissões e transmissão de propriedade. 

O augmento na v.erba sobre a quantia da proposta é de réis 
8:186$652; mas, como só metade é por conta da União, só augmen-
tará o total do orç;amento em 4: 093$326. 

ili 
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Material geral 

Forragens, ferragens, amiantho, pastagetil. e curati-
vos para 200 animaes, · gazolina par.a automoveis, 
r emonta de animaes, e conservação dai! cavallari-
ças inclusive construcção de novas baias . ..... . 

Para :reparos, conservação e acquisição do material 
inclusive bombas ·e sobresalentes, mangueiras, 
canos e ferramentas, acquisições extraordina• 
rias para experiencias e melhoramentos do ma-
terfal inclusive acquisição de caixas ·de avisado-
res de incendios e installação respectiva e 
acquisição de bombas e carros .automov.eis afim 
de continuar a sub;stituição da tracção animal 

Expediente da secretaria, cont11Jdorta, companhias e 
·estações .... ... ............................. . 

Fardame_nto para cumprimento ·do art. 212 do re-
gulamento ............ . ...................... . 

Illuminação do quartel e estações a electricidade e 
a gaz .............. . ....... . ............. .. .. . 

Alugueis de predios para estações e moradia dos offi. 
ciaes, art. 54 . . . .. ... .. . : ........... . .... .. . 

Conservação do ·quartel, estações, linhas teleg.r.aphi-
cas e telephonicas, concerto ·de registros de in-
cendios e reparos em proprios nacionaes occupa-
dos por officiaes da corporação, inclusive cons-
trucção de novas casas para moradia dos mesmos 
e continuação das obras da estação marítima do 
1\!Iangue ........... ... .... .. ........ ... ..... . 

Material ·e custeio da enfermar.ia e pharmacia, trata-
mento de officiaes e praças que baixam a enfer-
maria por conta da União (2ª parte do art. 37 do 
Reguiamento) 

Ferramentas e materfa ,prima pa:::a as officinas in· 
clusiv·e para continuar a sua tl'ansformação . . .. 

Despezas extrao.rdin.arias e ·eventuaes, transporte de 
officiaes e praças, me:thor.amento de rancho em 
dias festivos e ração de aguardente e café após 
o serviço de extincção de incendios .. .. ...... . 

Taxa de esgoto . . ......... . ........ .. .......... . 

Total gerai 

145:393$700 

168:000$000 

7:000$000 

12 :274$500 

30:00ü$ü00 

30·: 000$000 

183:000$000 

25:000$000 

80:000$000 

15:000$000 
1:400$000 
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Consumo de agua no qua:::tel central .. 
Idem •da estação <de Oestt ... .. ... ... . 
Id·em da estação do Norte .......... . 
Idem da ·estação do Sul. . . . ... .. .. .. . 
Idem da estação de Sudoeste . . . . .... . 
Idem da estação de Este .. . . .. ...... . 
Idem da estação de No roeste ... . .... . 
Idem da nova ·estação de S. (;hristovão 
Gratificação ao thesoureiro e pagador 

para quebras (art. 43 do Regula· 
m ento) .. . ... . .. .... . . .... .. .. . 

Custeio d·a band.a de musica (lei n. 
1. 645) .. • ... • . • • • • . . •• . . e 0 • • • •• 

Somma e ••• ••••• 

2:160$000 
360$000 
36.0$000 
288$0\iú 
216$000 

99$000 
99$000 

198$000 3:780$000 

600$00,0 

6:000$000 

704:448$200 
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NATUREZA DA DESPEZA LEGISLAÇÃO 

Reformados 
Officiaes : 

Coronel, Eugenio Rodrigues Jardim ....... .. j Decreto de 28 de Agosto de 1905 .• 
T enentes-Cc.roneis: 

Eugenio Miguel da Silva ... ... .... . ........• Idem de 12 de Fevereiro de 1906 . 
Antonio Joaquim da Silva Pereira .. . ...... . idem de 6 de Abril de 1907 ... .. .. . 
Zoroastro Cunha . . ....... ... . .......... .. . . Idem de 26 de Abril de 1911 ...... . 
Luiz Francisco de Miranda .... ...... . .. . ... . Idem de 7 de Junho de 1911 ..... . 
Francisco de Paula Costa .. .......•.......... Idem de 25 de Agosto de 1911. .. .. . 
Henrique Loureiro . . . .. : ................... . Idem de 26 de Abril de 1911 . ..... . 

C\fajores: 
Emygdio José da Silva ... • ........... . ...... dem de 9 de Outubro de 1905 ... .. . 
Jacob Gregorio de Lima .. .. .............. . . . Idem de 3 de Outubro de 1906 . . .. . 
Clemente Stanislão Figliolia ... .........•... . Idem de 27 de Novembro de 1905 .. . 
Antonio Pedro Dionysib ... ..... .. . . ... ... . . . Idem de 15 de Janeiro de 1906 ... :. 
Joaquim Domingos do Prado ............. . .. . Idem de 12 de Março de 1906 . . . .. . 
Dr. Eduardo Pinheiro dos Santos .. . ... ; .••... Idem de 5 de Abril de 1911 . ... . 
João Antonio Mendes . .. .. ...... ... .. . ... ... . 

Capitães: · 
Idem de 29 de Março de 1911 .. . 

Domingos José Rodrigues Monteiro .......... 1 Idem de 25 de Agosto de 1911 . .. . 
Firmino José da Silva..... .. ... . ... . ........ Idem de 15 de Janeiro de 1906 . . . 

T enentes: 
Paschoal Romano ................ . .......•• 
Carlos Augusto da Fontoura ....... .. ....... . 
Eduardo Culinier . . . . . . .. ... . . ....... . .. . .. . 
Firmino de Mattos Corrêa ... .. . . ... ...... . .. . 

Papel 

5:520$000 

4:080$000 
4:440$000 

10:560$000 
10:752$000 
10 :560$000 
12 :096$000 

3:919$992 
3:360$000 
3:960$000 
5:640$000 
3:360$000 
7:599$996 
~:723$984 

7:903$980 
2:640$000 

7:080$000 
840$000 

1:680$000 
4:691$995 

GRANDE· TOTAL 

Alferes, João Chrisostomo de Lima . . . .. .... . 

Idem de 7 de Junho de 1911 . •. . . 
Idem de 3 de Janeiro de 1890 . .. 
Idem de 11 de Fevereiro de 1909 
Idem de 15 de Fevereiro de 1911. 
Idem de 4 de F evereiro de 1909 . . 1:440$000 121:847$947 

Praças de pret 

1 º' sargentos: 
ir:anoisco de Araujo ·e Souz·a........ . . ... .... Idem de 30 de !Março de 1903 .... 
Diogo Fe.rreiT>a Brurbosa . .... . . ... .. ·.·. . ...... Idem de 14 de Setembro de 1903 .. 
J?ão Jol!Jquim Theodoro . . ..... . '.... . ........ !d.em de 3 de Junho de 1909 .. . ,: 
Pedr-0 Marques dos 8antos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . fdem de 22 de Abril de 1910 .... . 
Q!Wl&<? .!J.:~H~i~ ~· . , · · · · · · ,. · · · · ·. · · · · · Idem ge 1 de -Setembro de 1910 .. 

2°s sargentos: · - · - - - -~ ~ --- - - - _..._ .... 
lflo:renóo Manoel d•a Silva ........ . ....... . ... J Idem de 5 de Março de 1896 ... . . 
Agostinho Noble.. ..... ....... .. ............. Idem de 16 de Agosto de 1897 .. . .. 
lT·ertuliano Ferreira do Nascimento . .. . .. .... Idem de 7 de Dezembro de 1896 . . 
l:l'ra11cisco Ranhôa... . .... . . ....... . .. ... . ... . idem de 2 de Setembro de 1899 .. 
Sabas Sumas.. ......... .............. ....... fdem de 26 de Maio de 1900 .. .. . 
Alberto Antonio de Oliveira. . .......... .... .. Idem de 21 de Julho de 1900 .. . . 
Luiz José Lopes ... .-...... . ..... . ........... .. Idem de 16 de F ev.ereiro de 1901. 
Rosendo Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '.Idem de 23 de Fevereiro de 1901 
José Hermogenes ... .. ... ........... ... . .. ... ·-Idem de 30 de Agosto de 1902 . . . 
Armindo Telles de Menezes. . ..... ... . . .. ..... l:dem de 23 de Maio de 1904 ... . 
Jol!Jquim Gomes Trigueiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l:dem de 26 d.e Dezembr-o de 1904 
.Thomaz Ignacio Saiba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . l:dem de 13 de F evereiro de 1905 
Carlos Teixeira Montebello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tdem de 10 de Abril de 1905 .... 
Manoel Gomes de Lima . ... . .. ..... . ... . .... : l:dem de 4 de Setembro de 1905 .. 
Adolpho Ferreira da Silva............... . ... . T.dem de 28 de Novembro de 1907 
Joaq-úi-m Barbosa dos Santos Furtado. . . . . . . . . Idem de 10 de :i\lfarço de 1910 ... 

Furrieis: 
João Rodrigues de _4.ndrade .... .. .......... . . 
Antonio Joaquim Vieira ..... . . .. . .. ... ..... . 
José Dias de Souza Moura . . ..... ...... ...... . 
Vasco da <Silva . .... .. ........ . .. . . ... ........ . 
Antonio Tuleuterio do IDspirito Santo . . .. ... ·. · . . 
José F erreira da Silva .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 
Frandsco Romualdo da Costà ... ..... ... . ... . . 

Cabos de esquadrll;: 
Aristides Paulo .... . ....... .. ........... . .. . . . 
Joaquim Blanco ... .... ...... , .. ............ . 
Estevam Panaquito ........ ... .. . . . .. .. ... . . . 
João Manoel dos R eis .. .. ... . .. .... . .... .. .. . 
Imiocencio Mendes das Chagas . ... ..... .... . . 
Manoel João da Silva, .. .. ......... .. ... .... .. . 
Manoel Rodrigues .. . .......... ....... .. .. .. . 
Antonio Augusto de Vasconcelloe , . .... ... . .. . 
Affonso BernaTdo de Oliveira . . . ..... ... ... . . . 
José Fructuoso do Valle . ............ . . ....... . 
.A.rthur Gonçalves Marques. . . . . . . . . . . . . . ... . 
José GJnçalves . . . . . ............ . ...... . .. . 
Fructuoso Cruz ...................... ....... . 
José da Silva Ramalb.o .... ........ . ; ..... . .. . 

Idem de 11 
Idem de 12 
Idem de 15 
Idem de 24 
Idem de 26 
Idem de 22 
Idem de 15 

de Julho de 1894 .. . 
de Março de 1896 ... . 
de Setembro de 1900. 
de Fevereiro de 1907 . 
de Março de 1908 .. . 
de Julho de 1908 .. . 
de Fevereiro de 1911 

Idem de 10 de Julho de 1894 . .. . 
idem de 4 de Julho de 1898 ... . . 
Idem de 28 de Abril de 1900 . . . . . 
Idem de 8 de Maio de 1905 .... · . . 
Idem de 16 de Setembro de 1905. 
Idem de 26 de M.arÇ·O de 190·8 ... . 
Idem de 29 de Maio de 1908 .. .. . 
Idem de 25 de Junho de 1908 . .. . 
Idem de 9 de Julho de 1909 . .. .. . 
Idem de 27 de Janeiro de 1910 . . . 
Idem de 12 de Novembro de 1910 . 
Idem de 12 de Novembro de 1910. 
Idem de 15 de F evereiro de 1911 . 
Idem de 27 de Setembro de 1911. 

Soldados: 
.Manoel Soares Guimarães.......... . ....... .. . Idem de 21 de Novembro de 1907 
João Paulo ·de Carv<.1.lno .... ... .. ........ . .. . . Idem de 23 de F evereiro de 1892. 
João Baptista R egis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 30 de Abril de 1896 .. . . 
Manoel Alves Ferrei1.·a . ... . . ... . .. . ........ ... Idem de 15 de Outubro de 1896 . . 
Francisco Dias P ereira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 12 de Novembro de 1896 . 
Leoncio Aquino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 2 . dê 8 etembro de 1:897. 
José dos Santos Alves . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 27 de Setembro de 1897. 
Romão Garay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 25 de Outubro de 1897 . 
Lafayette do Nascimento Fragoso . . . . . . . . . . . . Idem de 6 de Outubro de 1900 .... 
Raymundo Peroche .. . .. " .. ... . . . .. .. ... . . . .. Idem de 21 de Setembro de 1901 . 
J8aquim Fellx do Prado .... ...... . .. .. .. . .. . Td'em de 12 de Set embro de 1904. 
Honorio Augusto Gonçalves. . . . . . . . . . . . . . . . . . • Idem de 25 de Janeiro de 1905 .. 
Paulino 1''rancisco Alves. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 27 de Março de 1905 ... . 
Carlos da Silva Guimarães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 3 de Abril de 1905 . .... · 
Joíj,o Firmo Moreira.. .. .. . . .. .. . .. .. . .. . .. . . . Idem de 10 de Abril de 1905 .... . 
José Rodrigues Mendes. . . . . ........ ... ....... Ideni de 16 de Outubro de 1905 .. 
Edmundo de Oliveira ... ...... . .... ... ... ;'. . .. Idem de 27 de Novembro de 1905 
Manoel Duarte Ferreira . . ... . .... .. . ....... .. Idem de 15 de Maio de 1906. ·. · · 
Bartholomeu Manoel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 9 de Maio . ... . .. .. .. .. . 
Alberto 'do Carmo....... . ...... .. ........... Idem de 13 de Junho de 1906 .. .. 
José Simões .da Fonseca . . ..... . . ........... . · Idem de 18 d-e Junho de 1906 . . . . . 
José do Espírito Santo . . .. . . ... .. ........ .. ,· Idem de 31 de Janeiro de 1907 ... . 
Francisco Pedro .... . ...... " . . ........... ., . • Idem de 20 de Junho de 1907 .... .. 
Juvenal Dias Nogueira. . .. . . . . ........ .. . . ... Idem de 11 de Junho de 1907 .. · · · · 
Godofredo Alves Nogueira . ... . . .. .. ......... Idem de 20 de S etembro de 1907 . . 
Delmacio Thomboçom .. .. . .... ......... ._.... Idem de 31 de Outubro de 1907 .. . 
Zacharias Francisco da Costa. . . . . . . . . . . . . . • • • Idem de 19 de Dezembro de 1907 .. 
Salvino Augusto Cabral de Mello ......... . .. . Idem de 30 de Jan-eir-0 de 1908 . ... 
Bernardino Reis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jd.em de 12 de Fevereiro de 1908 .. 
Marcos de Freitas Marcks....... .... . ... .... Idem de 19 de Julho de 1908 .. . . 
José Antonio de Araujo. .. . . . ..... . .. ...... .. Ide!ll dê 16 de Setembro de 1909 .. 
Francisco de Faria .............. , . . . . . . . . . . . ·Idem de 28 de Outubro de 1909. · 
Theotonio, .José de Oliveira..... . .. ... .. . . . .. Idem de. 27 de Janeiro de 1910 .. . · 
Cito Gallebo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 10 de Fevereiro de 1910 . . 
Franklin Machado Coelho. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 17 de Fevereiro de 1910 .. 
José Luiz da Silva . ... ... ... . ...... ... ·.. .... Idem de 10 de Março de 1910 .. .. 
Sebastião de Souza Barr-eto ... . . .. . . ......... Idem de 22 de Abril de 1910 .... . 

642$320 
988$200 
988$200 
988$200 
988$200 
~ ____...... 
841$800 
841$800 
420$900 
841$800 
841$800 
841$800 
841$800' 
841$80() 
841$800 
420$900 
841$800 
841$800 
757$620 
841$800 
841$800 
841$800 

750$300 
805$200 
805$200 
805$200 
563$64v 
805~200 

805$20<t-

666$120 
768$600 
768$600 
575$718 
768$600 
768$600 
461$160 
768$600 
768$600 
768$600 
768$600 
768$600 
768$600 
691$740 

732$000 
175$680 
732$000 
732$000 
732$000 
'732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
439$200 
585$6ull 
732$000 
732$00Ó 
732$000 
732$0.00 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
549$000 
366$000 
329$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
439$000 
732$000 
732$000 • ,, Manoel José de Souza.. ........ .. ... . .... ..... Id·em de 7 de Julho de 1910 . . .. .. 

· J osé Joaqui!ll de Sant'Anll"a. -. ~~ .-. ~- . . - .-----:: .. -_ IJc:.n- .:-:::: --:r:::(1TF~· -v ... Tfl.!:!·:~ - :'l0.--!.!J1-1-:-: 
Antonio Pereira da Silva . .. . . ... ...... ... . . . Idem de 15 de Fevereir o de 1911 . · 
Francisco de Paula Castro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idem de 28 de Abril de 1911 .. · . . 
Evaristo Ritoram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . Idem de 23 de Agosto de 1911 . · · · 
João Severino de Carval ho . ...... ..... .. ..... Idem de 11 <le Outubro de 1911. ·. 
Benedicto Pereira de Senna . ... . . ...... . . .... Idem de 27 de Setembro de 1911.. 

739!t01}0~--------.....i 

512$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 34 : 283$220 

Transporte.. .. . . . ..... . . . .. . ... . 149:871$835 

Para os officiaes e praças que não constarem na 
pr esente relação e para os que se refor-
marem ... .. . . ............... ..... ..... . . 

l!ECAPITULAÇÁO 

Pessoal ............................••• 
Material . . .. ... . .... . ... . . . .. ........ . 
Reformados . . . . .....•.•.• • •••••• • .• •• • 

Somma ... .• . . . .. ........•..• 
Metade da despeza: 

Quantia que deve ser votada . .. ........ . 

Somma . . .. -. ......... . ...... . : .. . 

1 .556 898$552 
707 448$200 
214 155$055 

2.478:501$807 

Orçada para 1912 

1. 239: 250$!103,6 

184: 155$056 

3"0 : 000$000 

214 :155$055 





CORPO DE BOMBEIRÓS 
Projecto de orçamento para occorrer ás despezas com este corpo durante o anno financeiro de 1912, 

organizado de accordo com a lei n. 2.356, de 31 ,de Dezembro de 1910, e regulamento que baixou 
com o decreto n. 9.048, de 18 de Outubro de 1911 

CLASSIFICAÇÃO DOS CAI\GOS GRADUAÇÕES 

Soldo 

Estado Maior , 

Administração: 
Commandante . • ············· Coronel. . .. .... .. 11:599$~92 
Inspector gera •.•.••••.•.. .. 'l.'en ente-coronel.. 9:600$000 
.Assistente do material .• .... . Major ..••...... . '1 :599$996 
Assisteute do pessoal. ••••.. . . Major; .... . 7:59- $996 

Tenenle ••.....•. 4:59f$996 
.Secretario .••. •.•. ..• •••..... Alfei-es .......... 3:600$000 

Teuente ........• 4:599$996 
Qnarte \-mestre •••...•.••. , .• Alferes .........• 3:600$000 

Contadoria: 
Iu&pector ·da Contadoria .•..• Major ...... . .... 7:fí99$996 
'I'hesoureiro e pagador •..•... c~pitão .. ....... . 6:000$000 

Corpo saniLario: 
Inspector do serviço sanitario Major ..•.....•. . 7:599$991 
1\1e c1 ico ...................... Major •....•..... 7:599$996 
Medico . •... .............. Capitão ......... 6:000$000 
Medico, adj ~nto ..... ........ . Tenente •. . ..... ·. 4:599$996 
Pharm&ceut1cu .•.... .• .....• Capitão . •••.. ... 6:000$i00 
Pharmaceutico adjunto, .....• Tenente ......... 4:599$996 
Dentista •.....•••..••••. Alferes .......... 3:6U0$Ull9 

Estado Menor 

.Ajudante .................... Sargento ... .... .. 988$200 
Quartel-mestre •.•.•.••.....• Sargento ..•.•.•• 988$200 
Primeiro machinista ••••....• 1 o sargento .•••.• 988$"2JO 
Te!egraphiata . . ..•• -.......... 1° sargeuto .••. · •• 988$2JO 
Mestre âe lancha ..•.... .. ... 1° sargento •• •• .• 988$~00 
Ferreiro .. . 1 o sargento . .•... 988$.Z 10 
Corneteiro-mó~'.:: : ::'.'.:'.:::: 1 o sargento .•••.• 988$200 
Ferrador. ..... ............ 1° sargento .•. •.• 988$200 

· .Segeiro ...... . ............... lº sargemo .•...• 988$2JU 
Carpinteiro .•.•............. l~ sargen~o ...... 988$200 
Electricista ................. . 1 sargento ..•..• 988$200 
Pe reiro .....•....•. . ....... 1° sargento ..••.• 988$WO 
Fintoi~ ...... : •.••.••• . ..••.. 1° sar ,ento .•...• 91'1>$200 
Correeiro .•. .....•••.. .... ..• 1° sargento ....... 988$200 
Mecaoico chauffeur • •......•.. 1° sargeoto . ••••• 988$ ?iJO 
·Contramestre de musica ...•.. 1 o s irgento •••..• 988$200 
rratico de pharma.cia .. . ..... 1 o sargento ...• .• 98!$20U 

Companhias: 
·Cornmandante de companhéa. Capitão .......... 5:000$íJOO 
·Coadjuvantes ........ ... . .... Tenente ...•• ...• 4:599$996 
Chefe de estação. . . • • .. ... : • Alferes ... ..•• •.• 3:600$000 

lo sargento ....... 988!32ll0 
2° sargento .•..•• 841$800 
Forriel. ...•••..• 805$200 

~egundo machinista ...... . .• 2° sargento ••...• 841$.;üO 
'1'erceiro machinista ••....... Forriel. ......... 805$200 

Cabo de esquadra 768$600 
Bombeiro ..•• . ..• 73:2$000 

VENCIMENTO ANNUAL 

Gratifi-
cação 

5:810$000 
4:800$000 
3:800$004 
3:800$U04 
2:300$004 
1:800$<JOO 
2: .100$004 
1:800$000 

3:800$004 
3:000$000 

3:800$004 
3:800$0J4 
3~ UIJ0$JJO 
2:300$ )04 
3:000$000 
2:300$J04 
l :800$.CIJU 

732$'.JOO 

! 

549$ •0LJ 
549$0JLJ 
549$0JO 
549$Jl)J 
549$J00 
549$1')0 

. M9$•JO ' 
549$ll00 
54l$001J 
549$0JO 
549$0<)0 ' 
549$JOO 
549$000 
549$000 

3:000$000 
2:300$004 
1:8U0$000 

494$100 
237$000 

Etapa 1 Fwrda. minto 
--- - - -

512$400 157$000 
512$000 157$000 
512$400 157$00:J 
51:!$400 157$00tl 
512$4ll0 157$000 
512$400 1!57$001) 
512$400 157$000 
512$41JO 157$000 
512$400 157$.0JO 
512$400 157$JOO 
512$400 167$000 
512${00 157$000 
5l:Z$400 157$tJOU 
512$400 157$900 
512$4VO 157$.UUO 
512$400 157$000 
512$400 157$000 

512$400 157$000 
512$4tJO 15"7$ '00 
512$400 157$000 
512$400 157$000 
512$400 157$000 
412$400 157$000 
412$400 157$000 

Somma 

17:400$000 1 
14:400$000 1 
ll:4U0$000 1 
11:400$000 1 
6:900$000 1 
5:400$.000 
6:900$000 1 
5:400$000 

11:400$000 1 
9:000$~00 1 

11:400$000 
11:400$000 1 
9:000$000 2 
6:900$000 4 
9 .000$009 1 
6:90U$Ll00 1 
5 : d00$000 2 

1 

l :657$600 l 
1:657$600 1 
2.:389$600 1 
2:206$600 1 
2::!06$600 2 
2:206$600 1 
2:606$600 l 
2:206$600 1 
2:206$600 1 
2:206$600 1 
2:206$600 1 
2:206$600 1 
2:206$ti00 1 
2:206$60tJ 1 
2:206$600 l 
2:206$60 l 1 
2:206$600 1 

9:000$000 6 
6:900$000 6 
5:400$·)00 18 
1:65í$600 8 
1 :5lliij,"2d0 24 
1:474$600 18 
2:u05$300 6 
1:712$500 - 12 
1:438$·J00 48 
1 :4Ul$400 600 

'fJatificações de accordo com os arts. 44 e 45 do regulamento.. . .... .. . . . • . . • . . . • .. .. . . . . . . . . . . . . . • . . . . •. · . ·. • 
n ·em para 350 praças reengajadas (art . 47)..... . .•......•••.•.•.. • .•.••••.•.•.. . .....•..... ..... ; . ... .••.. . • 

rarias de accorclo co ·a o ;>aragiapho unico do aro . 30 •.•.•.•.••..•••..•.•••..••••..••....•............. · · .. • · 
Idem aos s»rgentos ajudantes e quartel-mestre, lº' sargentos escalantes das companhias e commandantes de 

postos (art. 48), aos 2os sarg~ntos quando pratiMn<lo em sargenteação (art. 49), e para as gratificações deter-
m madas no art 50 Id . . •· ··•··· ...........•......•.... ..• .. ..•.. ..•.•...... .... .................. . ........ . .• 

ld em em cc.uformidade com o art. 51. ... ..... ; . . .. . . ............................................ .. ....... . 
em aos serventes de accordo com o art. 169 ....... . .... . •...... . .....•.••..•.... . . . ........ . .. ·. · · · · · · · · · · · 

~â:: :~ ::::;~~~º d~cu~~!'~~;tÍ~~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : .':: : : '. : : ~: : : : : : : : : : : : : : : : : : : .':: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

Som ma . .. .. . .. .......... . ................... ...... ... ••·• .. ······ . .. ···•••··•••·•·· 

TOTAL GERAL 

17:400$000 
l4:40v$00Q 
11:400$000 
11:400$000 
6:900$000 

6:900$000 

11:400$000 
9:000$000 

11:400$000 
22:800$000 
36:000$000 
6:900$000 
9:000$000 

13:800$000 
5:400$00(! 

1:657$600 
1:657$600 
2:389$600 
2:2U6$600 
4:413$200 
2:206$600 
2:206$600 
2 :206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:2U6$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:205$600 

54:000$000 
41:400$000 
97:200$000 
9:945$600 

36:268$800 
26 :542$800 
12:031$800 
20:550$uOO 
69:024$800 

840:840$000 

24:000$.0CO 
51:240; 000 
24:511)752 

3:84G$000 
7:800$rJQO 

60U$000 
3:000:SOOO 
1 :2v0$000 

1. 556: 898$552 
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Art. 3.° Fica o Poder Executivo autorizado: 
A abrir os creditas necessarios para dar execução ao art. 5° 

da lei n. 265, de 24 de Dezembro de 1894 ( *) ; 
'rornar extensiva ás repartições subordinadas ao Ministerio da 

Justiça e Negocios Interiores apparelhadas para serviços gra-
phico·s e accessorios, a permissão a que se refere o art. 27 da lei 
n. 854, de 30 de Dezembro de 1901, revigorado pelo art . 43 da 
lei n. 2.221, de 30 de Dezembro de 1909, e art. 91, b, da lei nu-
mero 2. 356, de 31 de Dezembro de 1910; 

A revogar, por não ter sido utilizado no exercício de 1911, o 
credito de 100: 000$ aberto pelo decreto n . . 8.956, de 6 de Setem-
bro de 1911, "para occorer ás despezas com a mudança da Colo-
nia de Alienados da Ilha do Governador para a invernada dos Af-
bnsos, adaptação ·e irustallação dessa e da de alienados, no Enge .. 
nho de Dentro, e construcção de pavilhões''. 

A disposição do art. 4° da lei n. 1. 316, de 31 ile Dezembro de 
1904, não se entende applicavel, desde a data da publicação da 
mesma l ei, aos lentes e professores que a esse tempo' já ·estavam 
em disponibilidade. ( **) 

O SR. PRESIDENTE --:- Os senhores que acham que o proje-
cto assim emendado passe á 3ª discussão, queiram se levantar. 
(Pausa.) 

Foi approvado. O projecto vae ser enviado á resp·ectiva Com· 
missão para ser redigido para a 3° dirscussão. 

·~· 
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SESSÃO J;E 22 DE DEZEMBRO (NOCTURNA) 

N. 351 B -1911 
REDACÇÃO PARA 3ª DISCUSSÁO DO PROJ1JC1'() N. :.~5i, DBS'I'E 

ANNO, ·QUE FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA JUS-
TIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

O Congresso Nacional decreta: 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender, 
pelas repartições do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 
com -os serviços tdesignadüs nas seguintes verbas, a quantia de 
i! 6.658": 404$654,5, papel, e 10: 200$000, ouro. 

1. Subsidio do Presidente da Re-
publica . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... ... 124,: 000$000 

2. Subsidio <lo Vice-Presidente da 
Republica . . . . . . . . . . . . .. .... . ........ 36:000$000 

3 . Gabinete do Presidente da Re-
publica ...... . ......... . ........... 76:800$000 

4. Despeza com o palacio da Pre-
sidencia da Republica ........ ...... .. .... 151:440$(100 

5. Subsidio dos Senadores. Au-
gmentada d.e 12:000$ para r e-
presentação do 1º Vice-Presi-
dente do Senado .... ... . . ... .. .. ...... .. 558:000$000 

6. Secretaria cio ·Seriado. Au-
gmentada de 2: 550$, ficando 
assim redigida a sub-consi-
gnação: - Para gratificações 
addicionaes: de 25 % ao vi-
ce-director, a um official, ao 
auxiliar dos serviços de Or-
ganização dos Annaes e · ~w-

__ , 
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porteiro da secretaTia; de 
20 o/o ao director até 13 de 
Fevereiro, ao bibliothecario 
até 8 de Julho, a dous offi-
ciaes, ao· ajudante ·do portei-
ro do salão .e a um continuo; 
ode 25 o/o ao director, a partir 
·de 14 de Fevereko; ao bi-
bliothecario, a partir de 9 de 
Julho; a um official, ao con-
servador da bibliotheca e a 
um continuo; de 30 o/o ao 
archivista, ao porteiro d·o sa-
lão, ao ajudante do portei-
ro da secretaria e a um con-
tinuo. 

A' mesma eonsignação, stib-
consignação - "Dispensados 
do serviço " : 

Augmentada de 792$000, pa-
ra pagamento da gratifica-
ção addicional de 20 o/o sobre 
os 'vencimentos de 3: 960$, com 
que foi dispensado do servi-
ço -o continuo José de I-Iollan-
da Cavalcante (resolução do 
Senado de 9 de Novembro de 
1911) ....... . ........ . ... . 

7 . Subsidio d-os Deputados. Au-
gmentada de 12: 000$ para r e-
presentação do presidente da 
Camara . . ........... . .. . . . 

8. Secretaria da Camara dos Depu-
tados. Augmentada na verba 
- Pessoal - de 2: 975$800, 
sendo: 357$400 para corrigir 
o erro de calculo na impor-
tancia total destinada a gra-
tificaçõ'es addicionaes ; réis 

719:605$97~ 

1. 920: 000$0!JQ 
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2: 138$400 para pagamento de 
gratificações addicionaes a 
tres continuas que completam 
10 annos de ·serviço, a contar 
-de 1 de Janeiro, á razão de 
15 % e 480$ para pagamento 
da differença da gratificação 
addicional de 15 % a 20 % a 
um 1° official e a um ajudan-
te de porteiru, este de 1 de 
Jan.eiro e aquelle de 1 de Ju-
lho em deante; 

Na rubrica - Dispensados 
de serviço - de 20: 102$400, 
sendo: 14: 400$ para pagamen-
to de vencimentos, durante o 
exercicio, a um chefe de r e-
dacção dos debates, disp ensa-
do do serviço, com todos os 
vencimentos, por deliberação 
da Ca.mara, de 30 de Agosto 
de 1911, e 5 : 702$400 para pa-
gamento de vencimentos, in-
clusive gratificação addicio-
nal, durante o m esmo exerci-
cio, a um continuo igualmen-
te dispensado do serviço, com 
todas as vantagens de seu 
cargo e por deliberação da 
mesma data; 

Na consignação - Material 
- augmentada de 27: 200$, 
sendo: 20: 000$ para limpeza e 
conservação de moveis, sub-
stituição de tapetes, cortin.as, 
etc. e 7 : 200$ para pagamento de 
vencimentos, durante o exer-
cicio, á razão d·e 600$ mensaes 
para o serviço da organização 
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dos documentos parlamenta-
res; 

Na consignação -·Material 
- da quantia de 20: 000$ para 
que a -Mesa ou Commissão de 
Policia contracte a publica-
ção, em volumes, dos traba-
lhos relativos a documentos 
parlamentares, até que a. Im-
prensa Nacional funccion·e re-
gularmente; 

Para despezas de fardamen-
to a 20 continuas, dous por-
teiros, tres ajudantes de por-
teiro e 12 serventes da Gama-
ra accrescente a verba réis 
4:000$000; 

Na consignação - pessoal 
- de 6:040$800 para as gra-
tificaçõ.es addicionaes que per-
cebem os funccionarios da Se-
cretaria da Cam-ara dos Depu-
tados que passarão a ser de 
15, 20, 25 e 30 % para os func-
cionarios que contarem mais 
de 10, 15, 20 e 25 annos de 
.serviço, com-o foi concedirlo 
aos funccionarios da Secreta-
ria do Senado e de accôrdo 
com o parecer n. 26, de 1910, 
das Commissões de Policia e 
de Finanças, que adopta tal 
providencia e que depende 
apenas de approvação ·da Ga-
mara; de 3: 600$ para comple-
tar a gratificação de 250$ a 
cada um dos 12 serventes da 
Secretaria da Camara dos 

·,: 
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Deputados, e de 2: 250$ para 
pagamento de gratificação ad-
dicional de 15 o/o a um super-
intendente da redacção dos 
debates, que completa 10 an-
nos de serviço, a começar de 
1 de Janeiro em ·diante . . . . . . 

9. Ajuda;s de custo aos membros 
do Congresso Nacional. .. . .. . 

10. Secretaria de Estado: 
Pessoal: 

1 Ministro de Estado - Decr. 27 H 
de 1 de· Dezembro de 1889 ... 

Gratificação ao Ministro para repre-
sentação - Dec. leg. numero 
360, de 20 de Dez. de 1894 ... 

Gratificação ao pessoal do gabinete 
do Ministro - Leis ns. 266, 
de 24 de Dez. de 1894; 6.52, de 
23 de Nov. de 1899; 957, de 30 
de Dez. de 1902; 1.617, de 30 d.e 
Dez. de 1906; e 2.221, de 30 
Dez. 1909 . . ............... . . 

Gratificação ao a:ssistente do Minis-
terio, pa;ra representação 
Lei n . 266, de 24 de Dez. de 
1894,. e decr. n. 3 .191, de 7 
de Jan. de 1899, § 3° do art. 
2° e art. 18; e lei n. 2.356, de 
31 de Dez. de 1910 .......... . 

3 Directores geraes a 12: 000$ de 
ord. e 6: 000$ de grat.-Decs. 
ns. 3.191, de 7 de Jan. de 
1899, art . 2°; 1.555, de 13 de 
Nov. de 1906; e 2.092, de 31 
de Agosto de 1909; e lei n. 
2.221, d·e 30 de Dez .. de 1909,. 

944:106$210 

275:000$000 

24:000$000 

12:000$000 

6:000$000 

3:600$000 45:600$000 



e dec. n. 9.196, de 9 de Dez. 
de 1911 . ..... . .... . ...... . . . 

6 Directores de secção a 8: 000$ de 
ord. e 4: 000$ de grat._:_Idem . 

13 Primei-ros officiaes a 6: 400$ de 
ord. e 3: 200$ d.e grat.-Idem. 

í 2 Segundos officiaes a 4: 800$ de 
or·d. e 2: 400$ de gr.at.-Idem. 

28 Terceiros offidaes a 3: 600$ de 
ord . e 1:800$ de grat.-Idem. 

l Porteiro com 4: 000$ de ord. e 
2: 000$ de grat. - Idem ..... . 

1 Ajudante de porteiro com 2: 880$ 
de ord. e 1: 440$ de grat. -
Idem ...... . . . ..... . ... .. . . 

6 Continuos a 2: 000$ de ord. e r éis 
1: 000$ de grat. - Idem .... . 

l Continuo do gabinete do Ministro 
eom 2: 400$ de ord. e 1: 200$ 
de grat. - Icl!em .... . . . .. . . 

5 Correios a 2: 000$ de ord. e 1: 000$ 
de grat. - Idem . .. . . .. . ... . 

Para o funccionario da Secretaria, 
ou pessoa estranha, que exer-
cer o logar de director do ga-
binete do Ministro - Lei n. 
2.221', de 3-0 de Dez. de 1909. 

Para o funccionario da mesma Se-
cretaria que exercer o logar de 
official de gabinete do Minis-
tro - Idem . . .... .. ...... . . 

Para o 3° off.icial qu e auxHia o 
consultor geral da Republica. 
- lidem .. . .... .. .. .. ..... . 

P essoal de nomeação: 

54:000$000 

72:000$000 

124:800$000 

86:400$000 

151 :200$000 

6:000$000 

4:320$000 

18:000$000 

3:600$00Q 

15:000$000 

12:000$000 

6:000$000 

1:200$000 554:520$00C 

Na coll!sign.ação " Para gratificação a . dous auxiliares no 
serviço de expediente e registro . , :{! ~ :patentes· da guarda -nacional, 
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na razão de 3: 600$" - supprima-se o ·credito de 7: 200$, visto 
aq ueHe \Serviço ter passado para os funccionarios da Secretar.ia, ü 
vista da r eorganização dada pelo decreto n. 9.196, de 9 de Dezem-
bro de 1911. 

Pessoal sem nomeação: 

Serventes . . . . ................. . 
Para gratificação a um auxiliar do 

archivo da secr·etaria . . ... 

Material: 

Diminui da de 6: 000$ para 3: 000$ a 
cohsignação de serviço tele-
graphico por companhias es-
trangeiras . . .. ... ....... 

Total da verba. . . ..... . . .. . .. 
11 . Gabinete do consultor geral da 

Republica . . . ... . . . . . . . . 
12. Justiça Federal - Incluida a 

quantia de 1: 440$ para gra-
tificação de 720$ annuaes a 
dous officiaes de justiça, sen-
do um no Juizo Federal do 
Rio de J aneiro, e outro no 
do Paraná. Augmentada de 
12: 800$ a consignação- Alu-
guel de salas destinadas ás 
audiencias dos juizes seccio-
naes, etc. . . 

13. Justiça do :Óistricto Federal. 
Au/?ifilentada de 15: 600$0-00 
para elevar de 100$ mensaes 
a 200$ o aluguel de 11 pre-
torias urbanas, e de 50$ men-
saes a 100$000 o 1aluguel de 
duas pretorias suburbanas .. 

10:800$000 

2:400$000 

13:200$000 613:320$000 

. .... .. . .... 91:258$158 

. . ......... . 704:578$118 

.. .......... 19:605$000 

1.706:075$618 

663:753$559 
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14. Ajudas de custo a ·magistrados 
- Reduzida de 11: 000$000 a 
8: 000$000 a consignação -
Para occorrer ao pagamento 
do primeiro estabeJecimento 
e de 3: 000$ a 2: 000$ a de 
- Para ajudas de custo a 
juízes rseccionaes, etc. . .... 

15. Policia do Districto F ederal -
Incluir no material da R e-
partição Central de Policia 
a quantia de 20: 000$ para 
pagamento a peritos e des-
pezas com a expulsão de es-
trangeiros e ·extr-adicção e 
passagens via mar.itima -
Restabelecida no pessoal d& 
nomeação do Chefe de Poli-
cia e-- rubríca Guarda Civil 
- a quantia de 1. 098 : 000$, 
para <Cliarias de 5$000, a cada 
um d-0s 600 guardas de 2• 
classe - Reduzida de 24: 000$ 
a 20:000$000 a consignação-
P.adiolas, camisolas, etc., da 
Repartição da Policia, de réis 
10: 000$ a 8: 000$000 a de -
Camas, colchões, da Colonia 
Correccional ·dos Dous Rios; 
de 25:000$000 a 20:000:000 a 
ide - Ferramentas, sua con-
servação, etc., da Escola Pre-
munitori.a Quinze de Novem-
bro. - Eliminar no mate-
rial dai mesma Escola a quan-
tia de 30: 000$000, co\lsigna-
da para - Pedreiros, calce-
teiros. - Incluid.as as quan-
tias de 699: 190$594 para pes· 

10:000$000 
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soai e material da Brigada 
Policial e de 45: 938$326 pa-
ra reformados, afim de ser 
substituida pela nova tabella 
organizada, de conformidade 
com o decreto n. 9. 012 de 4 
de Outuhro de 1911, a que 
se acha na proposta - Au-
gmentada de 1: 770$ a consi-
gnação e gratificações ás pra-
ças engajadas ··e as que tive-
rem mais de 10 anno·s de ser-
viços sem interrupção; au-
gmentada de 77:190$ para 
"gratificação esp.ecial aos sar-
gentos effectivos" - Reduzi-
.da de 5: 000$ a consignação-
" remonta ·de animaes; reduzi-
da de 35:000$ a consignação 
"obras, e conservação dos 
quarteis, repartições e hospi-
t al" . .. 

16 . Casa de .Corr.ecção - Elimina-
.da .a palavra - vestuario - na 
sub-consignação Salario, 
sustento - Reduzida de réis 
31 : 000$ a 15: 000.$ a sub-coll!si-
gnação - Consumo annual de 
luz electrica; de 80: 000$ a 
50: 000$ .a de - Materia pri-
ma, ferramentas, etc., e de 
6 : 000$ a 5:000$ a de - Con-
servação .e melhoramentos do 
edificio ................. ., .. 

17 . Guarda Nacional. (Como na 
p·roposta:-) .......... . .. . ... . 

··, 

8. 032: 177$ rn i 

. ... . .. : · ... . 315:796$10G 

35:100$00'.l 
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18 . .ARCIUVO NACION;\ L 

1 director com 8: 000$ de ordenado · 
e 4: 000$ d e gratificação, de-
cr eto n . de de· Dezembro 
de 1911 . 

3 ch efes ele secção a 5: 600$ de or-
denado e 2 : 800$ de gratifica-
ção, idem ........ . ......... . 

4 archivistas a 4: 800$ de -ordenado 
e 2: 400$ de grat ificação, i·clem 

3 sub-archivistas a 4: 000$ de orde-
nado e 2: 000$ de gratificação, 
idem ... . ...... . ....... . . . . 

9 amanuenses a 3:000$ de orde-
nado e 1: 500$ de gratificação, 
idem ...... . . ... . . . .. .... . 

1 porteiro com 2: 000$ de ordenado 
e 1: 00·0$ de gratif.icação, idem 

1 ajudante de porteiro. com 1 : 600$ 
de ordenado e 800$ de grati -
ficação, idem .. .... ...... . . 

Para o archivi·sta que serve de se-
cr etario, idem ........ ... .. . 

12:000$000 

25:200$000 

28 : 800$000 

18:000$000 

40:500$000 

3: 000$000 

2:400$000 

1:200$000 

Pessoal subalterno 

6 serventes . . . . ... · .. ..... . .. . . . . 
1 inspector das officinas de enca-

dernação e typographia ... . . . 
1 zelador de machinas a 125$000 .. 
1 aprendiz de typographo a 80$000 
:t dito encadernador a 30$000 ..... 
2 •encadernadores-dounadores a 5$ 

diarios . . . . . . ..... .. .. ... . 
1 compositor com 6$000 diarios . .. . 
1 impressor com 5$000 iliarios . . .. . 

10:800$000 

3:600$000 
1:500$000 

960$000 
360$000 

3: 660$000 
2:196$000 
1 :830$000 

131:100$00C 

24:90 6!1'000 

156:006$000 
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Material - Reduzida de réis 
17: 800$ a 15: 000$ a consigna-
i;;ão - Para c01npra e copia 
de documentos, etc. . ... . .. . 

19 . Assistencia a Alienados - St1b-
stituida pela · nova tabella 
da Assi.stenci:a a Alienados 
organizada de acGôrdo com 
o decreto n . 8. 334, de 11 de 
Julho de 1911, a que se acha 
na proposta do Governo -
Augmentada de 400: 000$000· 
para -installação dias novas 
colonias agricolas de aliena-
dos ................... ·: · . · 

20. Directoria Ge:ml de Saude Pu-
blica - Redilllida-Bepart.ição · 
Central - de 7:000$ a 5:000$ 
a sub-consignaçã0 - Livros, 
objectos de e'X'pecliente, -etc. 
- Supprimida a consignação 
de 3: 660$ para diaria de ali -
mentação dos ajudantes da 
directoria, etc., e de :L5: 000$ 
a 10: 000$ a de - Impressões, 
publicações, etc., 100: 000$@00 

a de l_ Ma, te :r. i a 1, . constru-
cções, etc. - Substituida a ru-
brica - Serviço de Prophy-
laxia da Febre :Amarella, . pe-
la seguinte: 

Pessoal 

1 inspector de serviço a 9: 600$ de 
ord. e 4: 800$ de grat., ideh .. 

1 administrador com 4: 800$000 de 
ord. e 2: 400$ de grat., id-em. 

1 a lmoxarife com 4: 000$ de ord. ·e 
2: 000$ de grat., idem ....... . 

• 1 

189: 802$!1.Ul ' 

,, 
2. 225: 619$1í~\ 

14:400$000 

' 7: 200$000 

6 ~ 000$000 

17 
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i escripturario - ar c h ·i v is t a com 

3:200$ de ord. e 1:600$000 de 
grat., idem . . .. ..... .. ..... . 

30 auxiliares academicos a 1: 600$000 
de ordenado .e 800$ de gratifi-
cação .................... . 

5 chefes de turmas a 2: 400$000 de 
ord. e 1: 200$ de grat., idem . . 

4:800$000 

' 72:000$000 

18:000$000 

Pessoal subaiterno 

Trabalhadores, pedreiros, bombei-
ros, . torneiros, carroceiros, se-
geiros, machinistas, fogu~stas, 
cocheiros, ajudantes, serven-
tes de 1 • classe, serv.entes de 
2• classe, etc., lei n. 2.356, de 
31 de Dezembro de 1910 ..... . 

5 carpinteiros a 3: 000$000 ....... . 
15 guardas de 1" classe 'ª 2 : 400$ .. 
15 guardas de 2• classe a 1: 800$000 

Material 

Material para o.s serviços de pro-
phylaxia ... . ............. . 

960:000$000 
15:000$000 
36:000$000 
27:000$000 

,, 

100:000$000 

Reduza-se a 36:960$ o credito ·do "Pessoal sem nomeação" d·a 
rubrica "Inspectoria de Isolamento e Desinfecção", dirninuidas 
convenientemente as d·iversas classes desse pessoal pela directo-
ria . 

Inspectori;a ele Isolamento e 
pesinfecção - de 90: 000$ e 
72: 000$000 a sub.consignação 
Sustento e ferragem de ani-
maes - de 100: 000$ a 84: 000$ 
a de - Desinfecta:ntes e ma-
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terial de d·esinfecção; de 
96:000$ a 94:000$000 a de -
Conservação e acquis1ção de 
material; combustível, lubri-
ficante, asseio e evéntuaes, 
14: 000$000 -Laboratorio Ba-
cteriologico - de 2: 000$0ÕO a 
1:500$000 a de - Objectos de 
·expediente e livros, de 3: 000$ 
a 2: 500~009 a de Asseio, e 
eventuaes; 

Hospital de S. Sebastião - de 
8: 000$ .a 6: 000$ a. de - Com-
bustível, etc., de 30: 000$000 a 
25: 000$ a de - Provisões de 
pharmacia, de 15: 000$000 a 
12: 000$000 a de - Roupas e 
utensilios, de 10: 000$000 a 
8: 0.00$ a de - Illuminação, 
de 6: 000$ ia 5: 000$000 a de 
Material clinico, de 5: 000$000 
a 2: 500$ · a de - Moveis, de 
24:000$ a 20:000$000 a de -
·conservação do material de 
6:000$ a 3:000{1i a de - Sus-
tento e forragens de ani-
maes, de 30: 000$ a 20: 000$ 
a de - Eventuaes; Hospital 
Paula ·aandido - de 24: 000$ 
.a 20: 000$ a de - Custeio do 
hospital; Material geral -
de 60:000$000 a 48:000$000 a 
de · - Moveis e objectos de 
expediente, de 30: 000$000 a 
20: 000$000 a de - Gratifica-
ções ao pessoal de iaccôrdo 
com o regulamento da Di-
rectoria; eliminadas as con-
signações .< 

"Para acquisição, concertos, combustivel, lubrificantes, etc., 
b.a Capital Federal e no Estado do Rio"; · 



"Idem, 'tdem, nos Estados "; 
"Aluguel de casa para as insp·ectorias ", por estarem incluidas 

nos .serviços de que trata o decreto n. 9.157, de 29 de Novembro 
dB 1911. ~ 

r -

Supprimam-se no mesmo "rnateriai gerai!" as con&ignações: 
"Para acquisição de um r ebocador possante )!la:ra a insp·ectoria 

do Pará"; 
"Par.a a construcção de um edifüci0 para abrigo d@ material 

fluctuante da Inspectoria do Rio Grande do' Norte .... " 
Incluida a tabella seguinte dos ser-

l ' >J. 

! . '~~.f 

viços de policia sanitaria e de 
pro,phy.laxia dos portos da R e-. 
publica: 

'' 
Rio de Janeiro 

Prophylaxi•a do porto. 1 , 

Pessoal: 
1 Inspector com 7: 200$ de orde-

nado e 3: 600$ de gratificação, 
decreto n. 9.157, de 29 de No-
vembro de 1911 . . . .... : ... . 

Policia sanitaria do porto. 
Pessoal: 

fl inspectores de sande com 6: 400$ 
de ordenado e 3: 200$ de grati-
ficação, ·idem . . ........... , 

4 medicos auxiliares com 4: 800$ ·de 
ordenado e 2: 400$ de gmtifi-
cação, idem . . . .... . ... '. .. 

1 encarregado de .material fluctuan-
te com 4: 000$ de ordena.do e 
2: 000$ de graitificação, idem .. 

1 interprete com 2: 800·$ de orde-
nado e 1: 400$ de Úatificação, . 
idem ..................... . 

10:800$000 10:000$000 

57:600$000 

' 28: 800$00() 

6:000$00() 

4:200$000. 
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3 guardas S'anitarios com 1 : 600$000 
de ·ordenado e 800$000 de 
gratificaçã0,, idem . . . ...... . 

Estad9s 

Portos de 1" classe: 
Manáos, Belém, Recife, São SaJ- , 
" dor,Santos e Rio Grande do 

Sul. 

Pessoal: 

6 inspectores de saude com 4: 800$ 
de ordenado e 2: 400$ de gra-
tificação, idem . ... . . . . . ... . 

12 ajudantes com 3: 200$ de ordena-
do e 1: 600$ de gratificação, 
idem .............. . ..... . 

6 secretarias com 2: 400$ de orden a-
do e 1 : 200$ de' gratificação, 

idem ................ . .. . . 
(l escripturarios-archivistas com réis 

1: 600$ de ordenado e 800$ de , 
gratificação, idem . .. .... . . . 

18 guardas sanit!j,rios com 1: 000$ 
de ordenado e 500$ de gratifi-
cacão, idem ' ' .. . . ' ' . . ' .. ' .. 

Portos ele 2• classe: 

São Luiz, Fortaleza, Victoria, Bara-
naguá e Corumbá. 

Pessoal : 

5 iilispectbres de ·simde- com 3: 600$ 
de ori;lenaÇlo e 1; 800$ de grati-
ficaÇão, idem . .. . .... . ...... . 

7,:200$00Q 103:800$000 

.1' 

43:200$000 

57: ~00$000 

21:600$000 

14:4QQ$000 

27 :090$000 163:800$000 

27: 000$000 
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E ajudantes com 2: 400$ de ordena-
do e 1: 200$ de gratificação, 
idem .. ...... ......... . 

5 escripturarios-archivistas com r éis 
1: 600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, idem ... ...... . 

10 guaTdas sanitarios com 9: 600$ 
de ordenado e 480$ de gratifi-
cação, idem ........ ....... . 

Portos de 3• classe: 

Amarração, Natal, Cabedello, Maceió, 
Aracaju' e Florianopolis. 

6 inspectores de saude com 3: 200$ 
de -o<rden.ado e 1: 600$ de gra-
tificação, idem . .... .... . .. . 

6 ajudantes com 2: 000$ de ordena-
nado e 1: 000$ de gratificação, 
idem ................. . 

6 escripturarios - archivistas com 
1:600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, id em ...... . . . . 

12 guardas sanitarios com 800$ de 
·ordenado e 400$ de gratifica-
ção, idem ...... .. .. ....... . 

Portos de 4". classe: 

Itaj.ahy e São Franci-sco 

2 inspectores de saude com 2: 400$ 
de ordenado e 1: 200$ de gra-
tificação, idem ............ . 

2 guardas sanitarios com 660$ d e 
ordenado e 330$ d e gratifica-
ção, idem . ..... ...... .... . . 

Pessoal .... ... ..... . 

18 :000$000 

12:000$000 

14:440$000 71:440$00V 

28:800$000 

18:000$000 

14:400$000 

14 :400$000 75:600$000 

7:200$000 

1:980$000 9:180$000 

434:620$000 
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Natureza da despeza - Legislação 
Pessüal subalterno. 

Rio de Janeiro 

Prophylaxia do porto. 
1 mestre do navio ·de desinfecção. a 

10$ diarios, decreto n . 9 .157, 
de 29 de · Novembro de 1911 .. 

1 machinista a .10$ diarios, idem .. . 
3 foguistas a 6$ diarios, idem .... . . 
8 marinheiros a 5$ diarios, idem .. . 
1 chefe de desinfectadores com a 

gratificação de 3: 000$ an-
nuaes, idem .. ..... ... ..... . 

4 desinfectaid0res com a gratifica-
ção de 2: 400$ annuaes, idem 

·Policia sanitaria do porto. 
1 mestre de navio a 10$ diarios, 

idem. , . .. ....... .. . ...... . 
1 machinista ·de navio a 10$ diarios, 

idem ........ ... ...... ... . . ' 
5 mestres de lancha a 9$ diarios, 

idem .. .. .. ... ..... .. .. . . 
5 machinistas a 9$ diarios, idem .. . 
8 fogmistas a 6$ diarios, idem . . ... . 
25 marinheiros a 5$ ·diarios, idem .. 
1 servente com a gratificação ·-de 

1: 200$ annuaes, idem . . ... .. . 

Portas de lª Classe : 

Manáos, Belém, Recife, S. Salvador, 
Santos e Rio Grande do Sul. 

12 mestres de lancha a 8$000 dia- . 
rios, idem . ... .... .. . .. .. .. . 

12 . machjnistas a 8$ diarios, idem .. 
12 foguistas a 5$ diarios, idem . . .. . . 

( . 

3:660$000 
3:660$000 
6:588$000 

14:640$000 

3: 000$000 . 

9:600$000 

3:660$000 

3:660$000 

16:470$000 
16:470$000 
17:568$000 
45:750$000 

1:200$000 

35:136$000 
35:136$000 
21:960$000 

1' ' ~· . , 

41:148$000 

104 :778$000 



278 

48 marinheiros a 5$ diarios, idem .. 
6 desinfectadores de l6 classe com a 

gratificação de 2: 400$000 an-
nuaes, idem .......... .. . . .. . 

12 desinfectadores de 2" classe com 
a gr.atificação de 1: 800$ an-
nuaes, idem 

Portos de 2ª classe: 

São Luiz, Fortaleza, Victoria, Para-
nagu·á e Corumbá. 

5 mestres de lancha a 7$000 diarios, 
id'em . . . . ... . .... . .... ... . 

5 machinistas a 7$ diarios, idem .. . 
5 foguistas a 4$ dia:fios, idem ..... . 
20 marinheiros a 4$ diarios, idem .. 
·10 desinfectadores com a gratifica-

ção de 1:800$ annuaes, idem. 

Portos de 3" classe: 

Amarração, Natal, Cabedello, Ma-
ceió, AracaJu' e Flroianopolis 

6 mestres de lancha a 7$000 diarios, 
Idem . . . . ...... . .... ...... . 

6 machinistas a 7$ djarios, idem .. . 
6 foguistas a 4,$ di<ari0s, idem .... . 
24 marinheiros a 3$ diiarios, idem . . 

Natureza ·da despeza - Legislação 
Portos de 4ª classe: 

Itajahy e São Francisco 
2 machinistas a 5$ diarios, idem . . . 
2 patrões a 4$ diarios. Decreto nu-

mero 9.157 de 29 de Novembro 
de 1911 ......... .. .. .. .. .' .. . 

2· marinheiros a 3,$ !'liarios . Idem 

87:840$000 

14: 4,00$000 

21:600$000 

12:810$000 
12:810$000 
7:320$000 

29:280$000 

18:000$000 

il.5: 372$000 . 
15:372$000 
8:784$000 

26:352$000 

3:660$000 

~; '9?8.$000 
2:196$006 

216: 072 :~01)0 

,t ,. 

80:220$000 

65:880$000 

.. ' 

.8 : 784$000 
--------------..,.. ; , . -' 

516i SS2$o.op. 
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Pessoal subalterno 

MciterfoZ 

Aluguel de casas para as Inspectq-
rias 

Rio ele Janeiro 
• 1 

Prophylaxia do porto: 

Expediente, desinfectantes, utensí-
lios de desinfecção e despe-
zas eventuaes . . 

Po,li~ia sa1ütaria do porto: 

Expediente, acqms1çao, concerto, 
combustivel, lubrificantes, 
aprestos ·e mais artigos de 
custeio das lanchas e escale-
r es da Capital Federal e no 
Estado do Rio de Janeiro .. .. 

Estados 

Portos de } ª. classe: 

Expediente', assefo, desinfectantes, 
acquisiçãq, concertos, com-
bustível, lubr,ificantes, apres-
to~ e mais artigos de custeio 

.l ) 1. 
das lanchas !? eªcaleres ..... . 

Portos de 2ª classe: 

Expediente, assefo, desinfectantes, 
acquisição, concertos, co.m-
hustivel, lubrificaute·s, apres-... 
tos e mais ' arti'gos de custeio 
das lanchas ·e escaleres· .... 

25:200$000 

3:000$000 

100 : 000$000 

95:000$000 

. 60: 000$000 
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Portos de 3ª classe: 

Expediente, asseio, desinfectantes, 
acquisição, concertos, com-
bustivel, lubrificantes, apres-
tos e maiis artigos de custeio 
das lanchas e escaleres .... 

Portos de 4' cl:asse: 

Expedi·ente, asseio, desinfectantes, 
custeio e conservação dos 
transportei;; marítimos . . .... 

•Mater.!al . . . . .. .. ... . . ..... . 

Supprimida toda a rubrica -
Estados - Dl•strictos Sanitarios; 

Hospltaes de isolamentos nos 
Estados: 

Parâ (Tatuoca) 
Mamnhão ( BOIJD.fim) . . ... . ..... . 
Ceará . ......... . ..... . ........ . 
Pernambuco . . . ..... . . ....... . . . 
Alagôas .... . . ............ .. ... . 
Sergipe ... . ........ . ........... . 
Bahia . . ..... . . .. . .. . ... . ... .. . . . . 
Paranâ ... .. ............... . .. . . . 
Santa Catharina . . . ....... . ... . . . 
Rio Grande do Sul ..... . ... . .. . . . . 

Suppr.ima-se a consignação "pa-
ra serviço quarentenario e de 
desenfecção no Estado de 
Mato Grosso." 

Supprima-s·e a rub1iica "Servi-
ços do Porto - Pesso.al ", 
por ·estar incluída nos servi-
çoi;; ·de que trat;;i, o decreto 

60:000$000 

3:000$000 

3:000$000 
900$000 
720$000 

1:500$000 
660$000 

1:000$000 
9:000$000 
1:500$000 

480$000 
2:160$000 

346:200$000 

20:920$000 
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n. 9.157, de 29 de Novembro 
de 1911; 

Supprrmam-se as rubricas "Bar-
ca de desinfecção do porto''., 
"Estação da visita do pol'to" 
(pessoal sem nomeação e maJ-
terdal); "Lanchas Fernandes 
Pinheiro, Rocha Faria, VelZez 
e enfermaria fluctuante ", por 
estarem incluidas nos servi-
ços de que trata o decr eto nu-
mero 9.157, de 29 de Novem-
bro de 1911; 

Para acquisição d·e uma lancha 
a vapor p:ara o servüço da In-
'spectoria do porto da Bahia 
40: 000$000. 

Total da verba .. ...... .. ... . 
21. Secretaria do Conselho Supe-

rior de Ensino - Incluida a 
quantia de 43: 698$000, sendo: 
20: 000$ para vencimentos do 
presidente, 9: 600$ p:ara os do 
secretario,7: 200~ para ·os de 
dous amanuenses, 2: 400$000 
para os do continuo, 1: 560$ 
para gratificação de u:m ser-
vente, 2: 760$000 para ·expe-
diente, impressões, pubMca-
çÕes, despezas miud·as e ·even-
tuaes, e 178$ para aissignatu-
ra de telephone, de accôrdo 
com a lei · organica do en-
sino. 

Augmentada a quantia de rêis 
17: 400$, sendo 14: 400$ para 
pag·amento das · diarias a que 
têm direito os membros da-
quelle eonselho nas duas ses-
:,ões ordinartai:;; aunuaes e rêis 

5.468:341$200 
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3: 000$ para despezas com o 
o transporte dos referidos 
membros . . 

22. Subvenção a Institutos de 
ensino. 

Ddminuida a quantia de 30: @@0$ 
da subvenção ao Instituto 
Electro-Technico de Porto 
Alegre e augmentad.a de réis 
75: 000$, sendo 50: 000$ para 
as despezas com os laborato-
rlos e gabinetes da Escola 
Polytechnica da Capital Fe-
deral, incluindo as despezas 
com os gabinetes do Insti-
tuto Electro-T·echnico da mes-
ma Escola, e 25: 000$ constan-
tes de leis anteriores, como 
remuneração á Santa Casa 
de MLsericordia da Capital ào 
Estado da Bahia, por fran-
quear :as dinicas á F'aculdade 
de Medicina da Bahia ... .. .. . 

Total da verba . . . ......... .. . 
23. Escola Nacional de Bellas 

Artes - Incluida a quantia 
de 141: 460$, sendo: 12: 000$ 
para vencimentos de dous 
professores o r d i n a r 1i os, 
54: 000$000 para os de n·ove 
professores extraordinarios, 
6: 000$000 para os de um the-
soureiro, 7: 200$ par.a os de t . 

dous <:),man uenses, 6: 000$ para 
os de dous bedeis, 2: 700$ ·pa-
ra os de um inspector de a:lu-
mnos, 4: 800$ para os de dous. 
ajudantes de conservador e 
restaurador, 12: 000$ para os . 
de ciilco guardas, 3: 600$ para 

61:098$000 

4.252:078$272 
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os de tres conservadores de 
gabinete, 12: 000$ para os d e 
dous professores em disponibi-
·lidade, 1: 800$ para· augmento 
de vencimentos do director, 
1: 200$000 para o de secreta-
rio, 600$ p.ara o do bibliothe-
cario, 600$ para o do ama-
nuense, 1: 000$ para o do por-
teiro, 3 : 960$ para o de t r es 
guardas, 9: 000$ para gratifi-
cações de 5 serventes e 3 :000$ 
para elevar de 1: 200$ a 1: 800$ 
a gratificação de 5 serventes. 

·Eliminadas as quantias de 
33: 600$ de vencimentos de se-
te professores dos cursos pra-
ticos e do de modelo-vivo, e 
6: 000$ dos de um professor em 

· disponibilidade da cadeira ex-
tincta de historia natural, phy-
sic.a e chimica, hoj e restabele-
cida, estando o r espectivo pro-

. . 
fess or comprehendido no nu-
m ero dos actuaes professores 
ordinarios; tudo de accôrdo 
com a reorganização dada á 
Escola pelo decreto n. 8.964, 
ele 14 ele Setembro de 1911; 
augmentada de 50 : 000$ para 
mobiliario, install.ação e des-
pezas com laboratorios e gabi-
netes. Para a escola, . mudada 
para o novo edificio em 1909, 
não foi comprado mobiliario ; 
nunca ' possuiu laboratorios. 

Total da verba . ....... . .. . 1.Q:200$000 350:812$236 
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24. Instituto Nacional de Musica-
Incluida a quantia de reis 
187: 400$, sendo: 78: 000$ para 
vencimentos de 'rn professo-
res, 6: 000$ para os de um the-
soureiro, 3: 600$ para os de um 
amanuense, 3: 000$ paTa os de 
um acompanhador, 3 6: 000$ pa-
ra os de 12 adjuntos, 10: 800$ 
para os de quatro inspecto11as 
de alumnas, 3: 000$ para os de 
um auxiliar de ensino de 1 ª 
classe em disponibilida de, 
2: 700$ para gratificação de 
nove monitores, 3: 600$ para o 
de dol,ls serventes, 1: 000$ pa-
ra augmento de vencimentos 
do director, 34: 800$ para o de 
2!) professores, 400$ paT.a o 
do secretario, 300$ para o do 
bibliothecario, 300$ para o do 
porteiro, 600$ para o do conti-
nuo, 300$ para o do afinador 
de piano, 3: 000$ paTa ·elevar 
de 1: 200$000 a 1: 800$000 a 
gratificação de cinco ser-
ventes; augmentada de 
5: 000$000 para o laboratorio 
de physiologia e hygiene da 
voz; supprimidas as quantias 
de 36: 000$ de vencimentos de 
12 :auxiliares d e 1" classe, de 
2: 400$ de gratificação de 12 
auxiliares de 2ª classe, tudo 
de accôrdo com a reorganiza-
ção do Instituto, dada pelo 
decreto n. 9.05·6, de 18 ·de Ou-
tubro de 1911. 

Total da verba ..... . . ..... . 434:552$118 
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25. Instituto Benjamin Constant: 
Pessoal: 

1 director com 5: 600$ de ordenado 
e 2: 800$ de gr.atificação, de-
creto n. 9. 026, de 16 de No-
vembro de 1911 ...... ..... . . 

2 professores de instrucção prima-
ria a 5: 600$000. 0de ordenado e 
2: 800$ de gr.atificação, idem. 

5 professores de instrucção secunda-
ria idem, idem ........... . . . 

9 professo1·es de musica idem, idem 
5 repetidores do curso de sciencias 

e lettras a 2: 800$ de ordenado 
e 1: 400$ de gratificação, idem 

3 repetidores d0 curso de musica, 
idem, idem : ... . .... .. . .... . 

l dictante copista idem, idem .... . 
1 leitor em voz .alta para ambos os 

sexos com 2: 400$ de ordenado 
e 1: 200$ de gr.atificação, idem 

1 medico clinico idem, idem ...... . 
J. mr dica occulista, gratificação ... . 
1 escripturario archivista idem, idem 
7 · mestres a 2: 000$ de ordenado e 

1: 000$ de gratificação, idem .. 
1 dentista com 2: 600$ de ordenado 

·e 800$ de gratificação, idem. 
1 economo com 1: 200$ de ordenado 

e 600$ de gr.atificação, idem .. 
1 inspector ·de alumnos idem, idem. 
1 inspectora de alumnas, idem, idem 
5 contra-mestres a 1: 00(}$ de ordena-

do e 500$ de g1:atificação; idem 
1 enfermeiro (sub-inspector de alu-

mnos) com .800$ de ordenado 
e 400$ de gratificação, idem .. 

8:400$000 

16:800$000 

42:000$000 
75:600$000 

21:000$000 

12:600$000 
4:200$000 

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

21 :000$000 

2:400$000 

1:800$000 
1:800$000 
1:800$000 

7:500$000 

1:200$000 



286 

1 enfermei-ra (su.b-inspectora de alu-
mnas) idem, idem ... ; ... . .. . 

2 professores em disponibilidade, 
idem, .art. 206 ... . .... . ..... . 

Pessoal subalterno 

1 machinista com 1 : 600$ de oTdena-
do e 800$ de gratificação ·ccie-
creto n. 9.026, de 16 de No-
vembro de 1911) . ..... . ... '. 

1 roupei:i;a com 800$ de -0rdenado e 
400$ de g.ra;tilficação, idem .. . 

1 porteiro idem,<• idem .. , .......... . 
1 continuo com 560$ de ordenado e 

280$ de gratificação, idem. .. . 
1 cozinheiro, graitiftcação, idem ... ·. 
1 chacareiro-j.aTdineiro, gratificação, 

idem . ... . ........ . ....... . 
1 despenseiro, gratifioação, idem .. . 
1 ajudante d·e cozinheiro, gratifica-

ção, idem .................. . 
Serventes para ambas as secções, la-

vadeiras, engommadeiras, co-
pe·iras, etc., i'dem .. . . . ...... . 

Reduzida no Jil.1ateri1al de reis 
18: 700$ a 15: 000$ a consigna-
ção - 1Cal'çacfo, roupa, Gon-
certos, etc., de 4:500$ a 4':000$ 
a de - 0bjectos .de expediien-
te e de ensino, etc., de r,éis 
10: 000$ a 7: 000$ a de-Acqui-
sição de moveis e ·de instru-
mental, etc. 
'l'otal da verba ............ . · . 

26. Instituto Na:ei©i:J:ál dé Surdos-Mudos. 

Pessoal: 
1 Director com 5: 600$. de ord. e réis 

2: 800$ de grat. - Decreto n. 

1:200$000 

16: 8001$1000 

.2:400$000 

1: 2©0$000 
1:200$000 

840$000 
1:200$.000 

1:080$000 
600$000 

600$000 1 

'f'' 

[ ' 

; J ll!t 
I f1~ • ( t' 

•' 1 

i ... {• 

9: ]20'$00(i) • 1 18: 24(i)$(10b 

1'' 

,, i 

366:758$118 
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2. 964, de 23 de Março de 1901, 
e 6.892, de 19 de Março de 
1908 ..................... . 

4 Professores de linguagem arti-
culada e leitura sobre os la-
bios 4: 000$ de ord. e 2: 000$ 
de grat. Idem .... . . .. . ... ... . 

1 Professor de mathematica, geogra-
phia e historia do Br.a:sil; 
idem - Idem . .... . ...... .. . 

2 Professores de desenho e modela-
gem a 4: 000$ de ord . e 2: 000$ 
de gr.at. - Idem ........... . 

5 R epetidores a 2: 400$ de grat. -
Idem ... .. .. ..... .... . ... . . 

1 Mestre . de gymnastica, grat. 
Idem e lei n. 2.356, de 31 de 
Dezembro de 1910 ......... . 

1 Medico com 1: 600$ de ord. e 800$ 
de grat. - Decrs. ns. 3. 964, 
de 23 de Março de 1901; e 
6.892, de 19 de Março de 1908 

1 Desenhista com 1 : 600$ de ord. e 
800$ de grat. . .. ........... . 

1 Agente-thesoureiro com 3: 200$ de 
ord. e 1:300$ de grat.-Idqm 

1 1 º escri-pturario com 2: 400$ de · 
,ord. e 1:200$ de grat.-Idem. 

1 2° escripturario com 2: 000$000 de 
·ord. e 1: 000$ de grat. - Idem 

Para gratifcações .a;ddicionaes -
Decr. n. 1.210, de 13 de Janei-
.ro de 1893 ................. .. 

P essoal de n·omeação do dire-
ctor: 

1 Porteiro, grat. - Decrs. n. 3.964, 
de 23 de Março de 1901; e 
6.892, de' 19 de Março .de 
1908 . . ................ . 

8:400$000 

24:000$000 

6:000$00\\ 

12:000$000 

12:00$0000 

1 :200$000 

2: 400$000. 

2:400$000 

4:800$000 

3:600$000 

3:000$000 

5:406$000 85:206$000 

1:2_00$000 

!8 
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1 Roupeiro-enfermeiro, idem-Idem 
1 Mestre encadernaidor, idem-J.dem 
l Mestre sapateiro, idem · - Idem .. 
1 Dourador, idem - Idem ...... · .. 
1 Cozinheiro, fd·em - Idem ....... . 
1 Dispenseiro, idem - Idem e lei 

n. 2. 356, de 31 de Dezembro 
de 1910 . . .. .. ...... ... . . .. . 

Serventes - Dec. n. 6.892, de 19 ·de 
Março d·e 1908, : .... . . . .... . 

Material .... .... ..... ... ....... . 
'l'otal da verba . . . ... ... ..... . . . . 
27. Bibliotheca N·acional - Inclui-

d.a a quantia de 242: 100$, sen-
do 30: 600$ para vencimentos 
çJ..e tres b i b 1 i o t h e c a r i o s, 
36: 000$ para os de cinco sub-
bibliothecarios, 48: 000$ para · 
os de oito offidaes, 31: 500$ 
para os de sete amanuenses, 
33 : 000$000 para os de 10 au-
xmares, 3: 000$000 par.a os de 
um '1ajudante do porteiro, 
4: 200$ para os de um inspe-
ctor technico, ·3: 000$000 para 
gratificação ao secretario e 
thesoureiro, nos termos do 
.art. 7. 0 do R'egu1ament0 a 
que se refere o d ecreto nu-
mero 8. 835, de 11 de Julho de 
1911, 1:200$ para augmento 
dos vencimentos do· director, 
4: 200$ p.ar.:., o de · sete ama-
n uenses, 3: 600$000 para @ -O.e 
s·eis auxiliair'es, 600$ para o do 

1:200$000 
3:000$000 
2:400$000 
2:400$000 
1 :200$000 

1:200$000 

3:500$000 

60:621$118 

16:100$000 

101:306$000 

161:927$118 

. ' 
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mecanico electricista, 600$000 
para o do porteiro, 600$000 
para o do ajudante do por-
teiro, 28: 800$000 para gratifi-
cação de 12 gua11das, 7: 200$ 
para a de mais quatro ser-
ventes, e 6: 000$ para elevar 
a 24: 000$ a consignação - Il-
luminação corrente electrica. 

Supp·rimindo as quantias de 
27: 000$000 de vencimentos 
de tres chefes de secção, de 
6: 000$ dos de um secretario 
1 º official, de 18: 000$ dos de 
tres primeiros officiaes, de 
24: 000$000 dos de cinco se-
gundos offici'aes, de 5: 400$000 
dos de um conservador, de 
4: 200$ dos de dous contínuos, 
de 12: 000$000 de gratificação 
dos auxiliares de catalogação 
e de 4: 200$000 dos de um 
inspector das officinas gra-
phi•cas e de •encadernação .... 

28. Serventuarios do Culto Catho-
lico , . . .................. . 

29. •Soccorros publicos. Reduzida de 
334:000$000 a 100:000$000, ex-
cluindo-se dessa Tubrica as 
instituições que gozam de sub-
V·enção 

30. Obras: 
Augmentada de 700: 000$000, sen-

do 200: 000$ para continuação 
das obras do edificio do Ex-
ternato do Collegio Pedro II, 
200: 000$000 para continuação 
das obras do Desinfectorio 
Central da Saude Publica, 

570:112$118 

100:000$000 

100:000$000 



200: 000$000 para reformas no 
antigo edificio da Eibliotheca 
e sua adaptação para o Insti-
t uto Nacional de Musica ;:i 

100: 000$ para obras no Insti-
tuto Benjamin Constant . . . 1.100:000$009 



31.· 00RPO .DE BOMBEIROS 

CLASSIFIOAÇÃO DOS CARGOS 

\ . A;<l~'ínistl'~çifo : . . . 
Comi;na;ndante •• ·· •.. .' ..•.•..• : 
In•pectur gera! ..•. ; •• ·. . • . . .. 
Msiste"iite do 'ruate1:ial. • ••••. 
As3~sten~e âo pessoal-.; •. ( • . • 

SecrÇt_ario.'. .; : . ..•.. , · . .' .. ': ." .... 

·· Cóntarforia : 

(' oro·nel. . . ..• ;.-.. 
'l'ene11te- coronel •. 
Maj r ......... . • 
~~ajor ..•• : ......• 
lenente •........ 
Alferes .... : ... • 1 . 

. 'fenente ......... : 
Al.fere.s . . ......•.• 

Insp~ctqr da Contadorfa. ~ .. • 1 Major . . . :: . .... . . 
Thesoureivo e pagador .. .... ·: l.Japitão . . .. .. ·: .· 

11: 599$992· 
9:600$0UO 
7:599$996 
. 7:599$996 
. 4:fü.9$996 

· 3:6U0$UOO 
4:599$996 
3:60u$00.0 

7:599$996 
6:0ll0$.UJ)0 

. Cor-po s·anita··i? : . · ' 
· :1fospect0r !10 serv'içó .. sanitario Major . . . . • . . . . • . · 7: 599$999 . 

'''·.::â~~~>- ~·:::.· .·: .·::::::::,::: ; -~ti~~~~: : : : ::::: ~~7,~~=~üg 
:Med•eó P>djuitto : . . · ..... . ... : •• Tenente .... : -... 4:5911$!.196 

-~··~harruàcetiL~co. . . : •• . . ·: . .. ·.. Capüão ..... . . ; ..• · 6:000$000 
, _ P,armaceutJCO adJUnto .. . ... . reuente . .. .. . . . . 4;·599$996 
.· ·'.l'lentisoo, ...•... ·. : .. ,: _. . ·;,, .. :. A1feres. .. . ...•. . 3:6UU$00C 

.Estado· JW.erwr 

Àjuda~te ... ; ... . .... :· .••.. : -":." e Sai;gento .. . . . .. . 
Q.uar~el· m %tre .... '···· . . . . . . . • . •.• i:iargento·· ... . .. · 1 
Pám.eiro · m a.cb.inista ..... : . . . 1 o sárge to .... . 
Telegraphista . .' . . '· .. . ... . : . . · 1° s&rgento... .... · 
Mestre de lancha . ." .... ;. .... : 1° . sargento : ..... :· 
Ferreiro ... '. : ..... . •... ·.. . . . . . 1.0 ~ar,geu,to. : .... , 

. Cometeiru-m6t . . . . . . . . . • . . . . 1 o sargeuL0 ... , •. . 
- ·::;,- Ferrad·i">r. i . ·. · •.. . . . : .. ·. · . ...... 1° s:i ... g rito .. . ~ .. 

Se,geiro .... . ; · .. . ; ... . ......•.•• 1° sargento ..... ... ;- · 
Carpinteiro . . .,:.............. 1° s r.ge to ... . . , 
El ctricista . ... • .... . ..••... ·. lo sár _ e;1t'' : .. · . . ·: ·. 

. Pedreiro . ••......•.•. . ••. . : . . 1° 'argeuto ..... ·· . 
Piut 11·." . ...... : .•. . ' .. ; ..• i .... 1° sargento ..• • ... 
Cor,reeiro. . . . . . . . . . • . . . . . . . • 1 o sargeutó .. '. ... 

1 

.1'1!e9anic? cMuffeur . . .. . . ... . . . _! 0 sargento . ." •.. . 
Cont JLrnesore de musica.. . .. lº s rgentn ..... . 
Pratico .de pharmacia .....••. 1° sa;geuto .. . ... 

1

. 

Companhias : . . 

CoadJn v .. nt •s.... .. ...... .. . . 1 enente ..... . ... . 
~omc_n•ndante de companhia. , ~apitil:n ; .• .,, .• • . 

. Chefe de estação... . . . . . . . . . . Alferes .. . ..... . ; • · 
· , . . lº sa gento ...... · 

2º ~argento . . _ . .. . 
Forriel. ..... . .. · 

Segundo máchinista.. . . . . . . . . 2° sargento . .. : . 
'.i'ercefro -m âcliniota . . . . ... . . . Foi riel. .... .-. . . . ' 

9~8$'200 
988$2UO 
988$:WO 
988$200 
988$200 
988$200 
98~$200 

- 988$2UO 
-98b$.20fl 
!:J:-8$200 
988$200 
9~8$200 
988$200 
988$200 ' 
988$200 

"9õ8:i-2 •J0 
988$~00 

6:000$000 
4:599$996 
3:6U0$ll00 

988~2 10 

Cabo de csquacira· 1 , 
Bombeiro .... •. , . · .·· 

.. 841$800 
8115$200 
841$800 
805$209 
768$600 
7~:0$000 

VENGÜ!ENTO ANl'<-UAL 

5:800$000 
. 4.; 800$000 
.3;800$004 
3:800$004 

.· 2:300:004 
1:800$000 
2:fl00$004 
1:800$000 

3:800$004 
3:000$000 

3 800$004 1 
3 800$004 
3 000$000 
2 300$000 · 
3 000$000 
2 300$004 
l 800$000 

732$000 
549$000 
54il$000 
549$00'0 
549$000 
549$00\J 
549,$1100 
549.jf 000 
549$(!00 
549$000 
549$00Q 

' 549$000 
54\!$000 
549$000 
549$u00 

3:000$100: 
2:300$004 
1 :890$000 

49J$ J00 
237$000 

. · ,; Fwrda-
Etwpa mé'nto 

·~ 

. 512$400 157$000 
. 5.2$400 157$000 
512$400 I5í$000 
512$4011 157$000 

. 512$400 157$000 
51~$400 15'7$000 
512$400 l(i7$000 

' 51-2$400; 157$000 
5-1:<$400 157$000 
512$100 137$000 
512$400 157$000 

. 512$400 '157'$000 
. 512$400 157$000 
512$40(:) 15~$000 
51:?$400 15':'$01JO 
512$400 157$01J0 
512$40i1 1 ~7$000 

-
512$400 .15 $f 00 
512$4~0 157$000 
5 12: 400 157$000 
512$400 J57$000 
51~400 157$000 
51~$400 157$000 
512$400 157$000 

Somma 

17 :400;\-000 l 
14:400$1100 1 
11 :400$000 1 . 
11:400$000 1 
6:900$00ll 1 
5:4' 0$tJOO 
6:900$000 
5:400$000 

11:400$000 1 
9:000$000 1 

11:400$000 1 
11:400$UOO 2 
9:00(1$000 4 
6:9U0$000 l 
9:000$000 1 
6:900$ll00 2 
5:400$000 

' 1:657$600 1 
1:6;>7$600 1 
2:389$600 1 
2:20n$600 1 
2:2P6$600 2 

. 2:206$600 1 
·2:206$600 1 
2:206$61)0 1 
2:206$600 1 
2 .206$61·0 1 
2·:206$600 1 

. 2:206$600 1 
2:206$6!JO l 
2:206$600 1 

. 2:2ll6$6 o 1 
2:206$600 1 
2:206$600 1 

9:000$000 6 
6:900$000 6 
5t 400:.000 18 ' 
1:657$600 6 
1 :511$200 24 
1:474$600 18 
2:00Mr3UO 6 
1 :712$5011 12 
1:438$000 48 
1:4Ul$400 600 

GratificaÇões· ne accordo com os arts. 44 e 45 do regulamento ... . ........ . ........... . .•..... . . . ..... . ....... 
I~e~ para 350 praç~s reengajadas (art. 47) .. . ....... . . . ............. . ....... : .. .... . . . ......... . ......... . 
Diarrns. de accordo com o paragrapho u ico · o «rt. 30 . .... ..... . · . . . ....... . ........... . ...... . . . ...... . ...... . 
Idem aos sargentos ajmlantea e quartel- mestre, lº' sargentos escalantes das companhias e commanclantes de 

rostos ; (art. 48), aos 2"' sárgentoo quan<io praticando em rnrgenteação (art . 49), e para as gratificações de-

lde~e~:i~~~;~r~1~cl8;:J~ ~~~ ~· ~;~." fX.·::. ·~ -.·::.·::. ~~ ·. :. ·::. '. "."."." . ·.~ '.·. ".".".".".·.·:.".".".".".'.'.·.:. ·. ·:.: ·. ·:.·:. ·::. '. · .... ·:.::: ·::::: 
Idem aos serventes ele accorclo com o ' rt. 169 .•. ~· . . . .... .. .... . . . .. . .... . ... . .. .. ..... .. ..... . . .. . . ......... . 
Idem ao medico oculista . .... ..... . . . ...• ·: .•.•. : . ...... . ...... . ...... . ..... . .... .. .... . ... ..... . ........... . 
1detn ao mestre .de gymnastica . ..... . • ..... .. : ... ·. · . . ....... . . . . . .... . ........ . ... ... . . .•.. . ..... . . ...•. .. .... 

17 400$000 
14 40U$,,00 
11 400$000 
11 400$ Oll 
6 91J0$000 

6:900$001.1 

11:400$0QO 
9:0c0$0U0 

< 11 : 400$000 
22 :800$000 
3ti:IJ00$ll00 

6:900$000 
9:0.00$000 

13 : 800$1100 
5:40l$000 

1:657$600 
1:657$600 
2:389$600 
2:206$600 

' 4:413$200 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$6UO 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:206$600 
2:2ll6$600 
2:~06$600 
2:206$600 
2:206$600 
2 :206$600 

54:00f'$000 
41 :400$UOO 
97 :2UU$01)0 
9:945$600 

36:268$i:i00 
26:542$800 
12:031$800 
20:550$ ·00 
69:024$0u0 

840 : 840$01 JO· 

24:00C$00íl 
51 :240$000 
24:511$752 

3:840$000 
7:80U$0ll0 

600$000 
3:00(,$1100 
1:200$000 

Som ma . . ...... • .. . : .. .'. ..,; . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . J .556:898$552 
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NATUREZA DA DESPEZA 

Refor1íiados LEGISLAÇÃO GRANDE TOTAL 

Officiaes: 
Coronel, Eugenia Rodrigues Jardim ..... . ... 1 Decreto de 28 de Agost o de 1905 ... . 

Idem de 12 de :B'ever eiro de 1906 •.. 
i dem de o de A bril de 1~0 ·1 ... .. .. . 
Hiem de !<:6 de .anril de mil. ..... . 
1dem de '/ de Junho de 1911 .. . .. . 
i dem de 25 de Agosw de 1911 .. .. . 
i dem de 2ti de Aoril de 1911 ...... . 

Tenentes-Coroneis: 
Eugenia Miguel da Silva ... .. . . . . . .. . . . .... . 
Antonio Joaquim ·da Silva P ereira .. . . . . . . . . 
Zoroastro Cunha .......... .. . .. . . ..... . ... . 
Luiz Francisco d e Miranda . ... . .. . . . . . . . . . . . 
Francisco til.e Paula Cost a .... . . .. . .. . . ... . . . . . 
H enrique Lol).reiro ..... . .. .. .. . . . ... . . ... . . 

Idem de 9 de Outubro de 190-5 .... . . 
i dem de 3 de Outubro de 1906 . . .. . 
Idem de 27 de Novembro de 1905 .. . 
idem de 15 de J a neiro de 1906 .... . 
Idem de 12 de Mar ço de 1906 .. . .. . 
Idem de 5 de Abril de 1911 .. . . . 
Idem de 29 de Março de 1911 . . . 

Mn.jores: 
Emygdio José da Sllva ..... . .... . . .. . . . . . .. . 
Jacob Gregorio de Lima ... . . . . .. .. . . . ... . .. . 
Clemente Stanisláo Figliolia ...... . .. . . . . .. . 
Antonio Pedro Dionysio ... . . . ... . . ....... . . . 
Joaquim Domingos do Prado . . ... .. ...... . . . 
Dr. Eduardo Pinheiro dos Santos .. .. . . .. .... . 
João Antonio Mendes ..... . .. .. .... . . . . ... . . . 

Capitães: 
Domingos José Rodrig1rns Monteiro ......... · J Idem de 25 ele Agost o de 1911 . .. . 
F'irmino José oda Silva.. .. . . ....... .. .. . ..... l·dem de 15 de J an eiro de 1906 .. . 

Idem de 7 de Junho de 1911 .. .. . 
l dem de 3 de Janeiro de 1890 .. . 

Tenentes: 
Paschoal Romano .... . .. .. . . . . . .. . .. . ... . . . 
Carlos Augusto da Fontoura . .... . . , .. . .... . . 
Eduardo Culinier . .... . . . . .... . ... . .. . .. ... . 

5:520$000 

4:080$000 
4:440~0 0 0 

10: 5oü;i,OO O 
10: 75<:::i; OOO 
10: 51'.JO :t< UOO 
1 !<: :0~6 :ji 000 

3:919$992 
3 :3 ti 0;J> OOO 
3:9oO:i; OOO 
5:640 :ji000 
3:360:i; OOO 
7:599$996 
9:723$984 

7:903$980 
2:640$00.0 

7:080$000 
840$000 

7:680$000 
4:691$995 Firmino de Mattos Corrêa .. . . . .. . . . . . ....... . 

Alferes, João Chrisostomo de Lima .... . . . .. . 

Idem de 11 de Fevereiro de 1909. 
i dem de 15 ·de l<' evereiro de 1911. 
Idem de 4 de Fevereiro de 1909 . 1:440$000 121:847$947 

Praças de pret 

1 º' sargentos: 
Fra.n0isco d·e Araujo e Souza ......... . . . .... . 
Diogo Ferreir.a Barbosa . .. .. ....... ... . . ... . . 
.Toão .Joaquim Theodoro .. . ..... . . . . .. . . . ... . . 
P edr.o Marque.s dos .Santos ... . ..... . .. .. . . .. . . . 
O·l;y.mpi-o-\>Jílenr.eü;a~P~i-nt<> . . , .,, . ~if"' ."fl"=·=·.'· .~ .~ . . . 

2º' sargentos: ~ · 
F lo:rencfo Manoel da Silva .. ... . ....... . ... . . . · 
Ago·stinho Noble ...... . .. . ... . . . ........... . . . 
Tertuliano F erreira do Nascimento .... . .... . 
Francisco Ranhôa ..... . .... . . . ........ . ... . . . 
Sabas Sumas . . ... . ......... . .. .. . . . . .... . .. . 
Alberto Antonio de Oliveira .... .. ..... .. .... . 
Luiz .Jo>ié Lopes . . . . ... . ..... . . .. . ........... . 
Rosendo Abel . . ............ . ..... . .. . .. . . ' .. 
.José Hermogenes .. . ..... . .. . .. .. . .. . . . . . .. ~ .. 
Armindo Telles de Men ezes . ........ . ....... . 
.Joaquim Gomes Trigueiro .. . .... . .... . ... . . . . 
Thomaz Ignacio Salba ...... . .. . . . . . ..... . . . . 
Carlos Teixeira Montebello ... . ....... ... .... . 
Manoel Gomes de i.,ima . . .......... . ...... . . . 
Adolpho Ferreira da Silva ... . ... .. .... . . . .. . . 
.Joaquim Barbosa dos Santos Furtado ..... . .. . 

Furrieis: 
·.João Rodrigues de Andrade ...... .. . . .. . .... . 
Antonio .Joaquim Vieira .... . .. . .... . ....... . 
.José Dbs de Souza l\'loura ... . .. . . ....... . . .. . 
Vasco da ·Silva ..... . ... . ........... . ..... . . . . 
Antoll.fo E leuterio do Espirita Santo ... .. . . . . . 
.José Ferreira da Silva .... . ... . . . . . . .. . . . .... . 
Francisco Romualdo da Costa .... . .. . .. . . . . .. . 

.Cabos de esquadra: 
Aristides Paulo ... . ..... . .. . .. . .. . ... . 
Joaquim Blanco . . . . . ........ . . . . . . .... . . . . . 
Estevam Panaquito ... . .................. . .. . 
.r'oão Manoel dos Reis .... . .. . ........ .. . .... . 
Innocencio Mendes das Chagas . .... . . : . . . ... . 
Manoel .João da Silva .......... . ....... . . . . ... . 
Manoel Rodrigues ..... . . . .. . ....... . ....... . 
Antonio Augusto de Vasconcellos ... . .... . ... . 
AJ'fonso Bernardo de Oliveira ... . ... ' .. . .... . 
José Fructlioso do Valle . . .. ....... . .. . .. . ... . 
Arthur Gonçalves Ma.rqu• is ....... . ... . . . 
José G0nçalves . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 
Fructuoso Cruz . . . . . . . . . . . .. .... .. . . . . .. .. .. . 
José. da sqv:l). RQ.ml:l!h_:>, ... e . • · ··~ · • .. • •. ..••• . •• • 

Soldados : · 
Manoel Soares Guimarães . . . . . . . ... . . . .... • 
João Paulo de Carv.•\!ho . ..... . .. . ....... . .. , 
João Baptista Regis. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . ... . 
Manoel Alves Ferreira .. . ..... .. .. .... .. ... . . 
Francisco Dias Pereira. . . . . . . . . . . . . . . . . , ... . 
LeOD"iº Aiquino .... , . . . . . ... . . . .. .. .. . ... . . 
José dos Santos Alves .. . .. . ............ .. .. 
Romf." Garay . ................ . .... . .. .. . . . . 
Lafay ~tte do Nascimento Fragoso . . ... . .. . . . . 
Raymundo Peroche . .. . . . ....... . .. .. . .. . ... . . 
Joaquim Felix do Prado . . . .. .. . .. .. . . . . . .... . 
Honorio Augusto Gonçalves ..... ... . . . . . . .. . . . 
Paulino Francisc.o Alves . . ..... . . .. ... .. . . .. . . 
Carlos da Silva Guimarães . .. . ...... . . .. .. ... . 
João Firmo Moreira ........ . . . ....... . . . . . . . 
J Oi:\é Rodrigues Mend <-.s . . . .. . . . . . ... . . . .. . . 
Edmundo de Oliveira . . ... . .... .. . . . . . . .... . . . 
NJ:anoe! Duarte Ferreira .... . ..... . . . ...... . . . 
Bartholomeu Manoel .. . .. . ..... . . . . .... . . . . . . 
Alberto do Carmo .. . .. . . . .......... . . . .... . . 
José Simões da Fonseca . .... . ....... . ... . . . . 
.José do Espirita ·Santo . .... . ..... . .. . ... . . . . 
Francisco Pedro . . .......... .. .. . .. . .. . .. . . . 
.Juvenal Dias Nogueira . . . . ..... . . . .. . .. . . .. . 
Godofrerl.o Alves Nogueira . . . . . . . . . . . . . . . 
Delmacio Thomboçorn .... . ... . . . . ... . . .. . .. . 
Zacharias Francisco da Costa . ........ . . .. ... . 
Salvino Augusto Cabral d.e Mello ... . .... . . .. . 
Bernardino Reis ... . .... . ... . ........ . . . ... . 
Marcos de Freitas Marcks ... . . . . . .. . .. . . . .. . 
José Antonio de Ara ujo .. . . ... . .. . '. . . .... . .. . 
Francisco de Faria .... . ... . ... . . . . ...... . .. . 
Theotonio José de Oliveira .... . . .. . . . . . . . .. . 
Cito Galleoo . ... ... ....... . .. . . . . . . .. . . . . . . . 
Franklir. Machado Coelho ... . .. . .. . . . .. . . .. . . 
José Lu1z da Silva ... . ... . . . . . . . . . . .... . .. . . 
Sebastião de Souza Barr eto .. . '. . . . .......... . 
Manoel José de Souza ................. . .... . 

Idem de 30 de !Março de 1903 .... 
Idem de 14 de Setembro de 1903 .. 
Idem de 3 de Junho de 1909 ... : . 
Idem de 22 d~ Abril de 1910 .... : 
Ide.:nt:.-de~'~ d~S~etem:b"'.~de..,.1910"'"' 

Ide·m de 5 de Março de 1896 .... . 
Idem de 16 de Agosto de 1897 ... . 
Idem de 7 de Dezembro de 1896 .. 
Idem de 2 de Setembro de 1899 . . 
Idem de 26 de Maio de 1900 . . . . . 
Idem de 21 de Julho de 1900 . . . . 
-Idem ele 16 de Fev.er eiro de 1901. 

.-Idem ele 23 de F evereiro de 1901 
Idem de 30 de Agosto de ' 1902 .. . 
Idem de 23 de Maio de 1904 ... . 
Idem de 26 de Dezembro · de 1904 
°Idem de 13 de Fevereiro de 1905 
Idem de 10 de Abril de 1905 . .. . 
Idem ele 4 de Setembro de 1905 . . 
Idem de 28 de Novembro de 1907 
Idem de 10 de Março de 1910 ... 

Idem de 11 
Idem de 12 
Idem de 15 
Idem de 24 
Idem de 26 
Id'em de 22 
Idem de 15 

de Julho de 1894 . . . 
de Março de 1896 ... . 
de Setembro de 1900 . 
de Fevereiro de 1907. 
d.e Março de 1908 .. . 
de Julho de 1908 . . . 

de Fevereiro de 1911 

Idem de 10 ele Julho ·de 1894 . . . . 
Idem de 4 de Julho de 1898 .. . . . 
Idem de 28 de Abril de 1900 .. .. . 
Idem de 8 de Maio de 1905 ..... . 
Idem de 16 de Setembro de 1905. 
Idem de 26 de Março de 1908 ... . 
Idem de 29 de Maio de 1908 .. . . . 
Idem de 25 de Junho de 1908 . . . . 
Decreto de 9 de Julho de 1909 ... . 
Idem de 27 de Janeiro de 1910 . . . 
Idem de 12 de Novembro de 1~10. 
Idem de 12 de Novembro de 1910 . 
Idem de 15 de F ev er eiro de 1911. 
Idem Çlg ~7 çle Set embro de 1911. 

642$320 
988$200 
988$200 
988$200 

' 93,;8$ ~W~ 

841$800 
481$800 
420$900 
841$800 
841$800 
841$800 
841$800 
841$800 
841$800 
420$900 
841$80C 
841$800 
757$620 
841$800 
841$800 
841$800 

750$300 
805$200 
805$200 
805$200 
563$640 
805$200 
805$200 

666$120 
768$600 
768$600 
575$718 
768$600 
768$600 
461$160 
768$600 
768$600 
768$600 
768$600 
768$600 
768$600 
691$740 

Idem d.e 21 de Novembro de 1907 732$000 
Idem de 23 til.e Fevereiro de 1892 . 175$680 
[dem de 30 de Abril de 1896. . . . 732$000 
Idem de 15 de Outubro de 1896 . . 732$000 
Idem de 12 de Novembro de 1896 . 732$000 
Idem de 2 de S et embro de 1897. 732$000 
Idem de 27 de Setembro de 1897. 732$000 
Idem de 25 de Outubro de 1897 . 732$000 
!dem de 6 de Outubro de 1900.... 732$000 
fdem de 21 de Setembro de 1901. 732$000 
Ldem de 12 de Set embro de 1904 . 732$000 
Idem de 25 de J aneiro de 1905. . 732$000 
Idem de 27 de 1Março de 1905. .. . 732$000 
Idem de 3 de Abril de 1905 . . . . . . 732$000 
ldem de J.O d e Abril de 1905. . . . . 439$200 
Idem de 16 de Outubro de 1905. . 585$600 
1dem de 27 de Novembro de 1905 732$000 
Idem de 15 de Maio de 1906.. . . . 732$000 
Idem de 9 de Maio. . . . . . . . . . . . . . 732$000 
Idem de 13 de Junho de 1906.... 732$000 
Id em de 18 de Junho de 1906. . . . . ·132$000 
Id em de 31 ode Janeiro de 1907.. . . 732$000 
Idem de 20 de Junho de 1907.. . .. . 732$000 
Idem de 11 de .Junho de 1907. . . . . . 732$600 
Idem de 20 de S et embro de 1907. . 732$000 
Idem de 31 de Outubro de 1907 . . . 732$000 

' I dem de 19 .de D ezembro ,de 1907. . 732$000 
Idem de 30 de Janeiro de 1908 . . . . 549$000 
Id-em de 12 de F ever eiro de 1908. . 366$000 
Idem de 19 d e J'i!lho de 1908 . . . . 329$000 
Idem de 16 de Set embro de 1909. . . 32$000 
Idem de 28 de Outubro de 1909. . 73 2$000 
Idem de 27 de J an eiro 'de 1910. . . . 732$000 
Idem de 10 de F evereiro de 1910 . . 732$ 000 
Idem de 17 de F evereiro de 1910 . . 732$000 
' dem de 10 de Mar ço de 1910 . . . . 439$000 
~dem de 22 de Abr il de 1910 . . . . . 732$000 
~cl ero de 7 de Julho de 1910 . . . . . . 7 32$000 

,. · .J.osé.,....Ioacn1~e~Sant' Anpa.~-·~·~-·~·~ 
Ahtonio Pereira da Silva .. . . .. . . ... .. ... . : . . 

~d em ele .15 de. F ey ereiro :de 1911. . 732$000 
Idem de 15 de Fevereiro de .L 9U . .. · 5~0()0 --
Idem de 28 de Abr il de 1911 . . . . . 732$000 F rancisco de P a ula Castro . . ...... . . . . .... . . . 

Evaristo Ritoram ..... . .. ... .. ..... . . . .. . . . Idem de 23 de Agosto de 1911. . . . 732$000 
.T oão Severino de Carvalho . . . . . . .. . .. .... . . . . 
B en edicto P er eira de S enna ... .. . . .... .. . ... . 

Idem de 11 'de Outubro de 1911. . . 732$000 
Idem de 27 de Setembro de- 1911. . 732$000 34: 283$220 

Transporte ...... .. . . ..... .. .. . . . 

Par a os officiaes e pr,aças que não constarem na 
presente relação e para os que se r efor-
m ar em ........ .. .. . . .... . ... ... . . ..... . 

. [, 

RECAPITULAÇÃO 

Pessoal . . .. . ....... ...... . .. . . . ... .. . . 
Material . . . .. . . . ....... . . . .... . . . . . . . 
Reformados . . . . . . .. . .. . . .. . . .. ...... . . 

Somma .. .... . . .. . ... . .. . . .. . 
Metade oda d·espeztt : 

Quantia que 'deve ser votada ... . . . ... . . . 

Somma . .. .. . ........ . .... .. . . .. . 

1.556 898$552 
707 448$ 200 
214 155$055 

2 .47 8:501$807 

Orçada para 1912 

1. 239: 250$903,5 

149:871$835 

184:155$055 

30:000$000 

214:155$055 

.;:• 
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Forragens, ferragens, arreiamento, 
!Pastagens e ·curativos para 
200 animaPs, gawlina para 
automovds, 1·emonta de ani-
maes, e conservação das ca-
vaUariças, inclusive constru-. 
cção de novas batas . ........ . 

Para r eparos, conservação e acqui-
sição do mat eria l, inclusive 

- ·bombas e sobresalentes, man-
gueiras, carros e ferramentas, 
:acquisições extraordin:arias 
para experiencias e melhora-
rnen to do material, inclusive 
acquisição de novas caixas de 
avisador es de incendios e in-
stallação ·respectiva e acqui-
sição de bombas e carros a u-
tomoveis, afim de continuar 
a substituição ·da tracção ani-
mal ....... . .. ........... . 

Expediente da secretaria, contado-
ri a, companhias e estações .. 

Fardamento para cump1imento do 
art. 212 do regulamento .. .. . . 

Illuminação do quartel e estações a 
electricidade e .a gaz . . .... . . . 

Alugueis de predios para estações 
e moradia dos officiaes art. 54 

Conservação d·o quartel, estações, 
linhas telegraphicas e tele-
phonicas'. concerto de r egis-
tros de incendios e r eparos 
em proprios nacionaes oc-
cupados por officiaes da cor-
poração, inclusive construcção 
·de novas casas para moradia 
dos mesmos e continuação das 
obras da estação marítima 
do "Mangue . . ... .. .. . ... .. . 

":'' 

154:393$700 

168:000$000 

7:000$000 

. ........ ·.·. 12:274:$500 

. 3'0: 000$000 

30:000$000 

• •••. ··· ? ••. • • 183 :000~000 
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Material e custeio da enfermaria e 
pharmacia, tratamento de of-
ficiaes e praças que baixam á 
enfermaria por conta da 
União (2• parte do a,r t. 37 do 
Regulamento) . . . . ... . ... . 

Ferramentas e materia prima para 
.as officinas, inclusive para 
continuar a sua transforma-
ção .............. ........ . 

Despezas extraordinari,as e even-
tuaes, transporte de o.fficiaes 
e praças, melhoramento de 
rancho em dias festivos e ra-
ção de aguardente e café após 
o serviço de extincção de •in-
cendios . . ................ . 

Taxa de esgoto . . ....... . . : .. .. . 

Consumo de agua no 
quartel central .... 

Idem da estação de Oeste 
Idem da estação do :!\forte 
Idem da estação do Sul 
Idem da estação de Su-

doeste .... . ... 
Idem da estação de Este. 
Idem da . estação de No-

roeste ............ 
Idem da nova estação de 

s. Christovão .. ....... 

Gr.atificação ao thesourei-
ro e pagador para 
quebras (art. 43 do 
Regulamento) .. 

Custeio da banda de mu-
sica (J.ei n. 1.645). 

2: 160$000 
360$000 
360$000 
288$000 

216$000 
99$000 

99$000 

198$000 

. . . . . . . . 

Somma ... ...... ..... . 

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

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

·.· ... . . . . . . . 
..... . ...... 

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

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

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

25:000$000 

80:000$000 

15:000$000 
1:400$000 

3:780$000 

600$000 

6:000$000 

707:448$200 
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32. Magistrados em füsponibilidade 
33. Serviço .eleitoral. .... : . ....... . 
34. Prefoitul\as, justiça e outras des-

pezas no Territo·rio do Acre. 
- Augmentada de 300 : 000$ a 
consignação - Serviços pu-

35. 
36. 

blicos 1e obras federaes no Ter- .; 
ritorio do Acre-, e diminui-
dia de 200: 400$ da rubrica -
Commissão de obras foderaes 
- Total da verba ...... . . .. , 

Instituto Oswaldo Cruz ... .. .. . 

Art. 2°. Fica o Governo autorizado: 

212:000$000 
100:000$000 

3.056:800$000 
331:240$000 
150:000$000 

a) a abrir creditos especi-aes até a quantia .de 20.000: 000~ para 
a oonstrucção do Palacio do Congresso Nacional, devendo o respe-
ctivo local 1s·er escolhid·o, em reunião conjuncta, pelas Mesas da Ga-
mara dos Deputados e do Senaido Federal; 

b) a :abrir o credito preciso para o cumprimento-do que d-ispoz 
o ,art. 9° da l ei n. 2. 356 de 31 de Dezembro de 1910; 

e) 'ª promover e animar o desenvolvimento e a diffusã.o do 
ensino pr1imario, podendo para esse fim fundar 1escolas nos territo-
r ios fed·eraes e entender-se com os Gov-ernos dos Estados, ajustan-
d·o os meios de criar e manter escolas nos districtos e povoações 
ond-e não existem ou em que sejam insufficientes, ·subvencionar as 
escolas fundia.das pelas municipalidades, associações 1e particulares, 
pedindo o necessari·o regulamento fixando a s ba:&es .e ais condições 
conveni-entes; 

cl) a estend•er aos socios do Corpo Beneficente elos Empre-
gados d-e PoHcia Civil, com séde nesta Capital, as f:aculdad,es de 
que trata o decreto n. 2.124 ·de 25 de Outubro de 1909, para esse 
fim expedindo o :iecr:ssario regulamento; 

e) a 1entrar em ·accôrdo com a Municipalidade -e a -regulamen-
tar de modo defin-itivo o s-erviço de verificação de obitos no Dis-
tricto F-ederal; 

f) a pagar de uma só vez ã viuva do Dr. Domingos de Andra-
.d-e Figueira a quantia de 30: 00-0$, oori:to compensação pelos servi-



Ços q,ue foram prestados por aquelle jur isconsulto no· estudo do 
proJecto do C9digo Civil Brasileiro, abrindo pará esse fim · os ne-
cessarios cred-itos; 

g) a concor!'er com a quant ia de 350: 000$ para terminação 
das obras e installações do I:fospital de Tubercu~osos que está sen-
do construido pela instituição da Santa ·casa de J\IIisericordia do 
Rio de J aneiro, em Cascadura, para o qt1e ficam desde já abe1·tos 
os necessarios creditos; 

h ) a despender a quantia necessaria com ·o·s funeraes do I•1·. 
David Moretsohn Campista; 

i) a reorganiza r os serviços dos Lazal'etos d·e Tatuoca, Tarn::.n-
daré .e Ilha Grande, abrindo qs creditas pr.ecisos; 

j) a despend·er 5.000: 000$ com a construcção de um ed indo 
pàra o Jl'orum, abrindo creditos até a quantia de 1. 000: 000$ para 
o inicio d·as obras; 

k) ;a d·~1spen der até a quantia de 30 :000$ coni mobiliario para 
o .Supremo 'l'ribunal Federal ; 

l ) a mandar imprimir os accordãos do Supremo Tribunal] Fe-
deral, a conta·r de 1901, e os da Côrte de Appellação. a contar de 
1905, podendo desp ender para isso a quantia de 80: 000$000; 

m) . a .auxili'ar : com 10:000$ o Quarto Congresso de Geogra-
phia, a realizar-se no Rec.ife, par.:1 publicação das m emoriais e actas 
r esp.ectivas, e com 10: 000$ a impres·são dos trablhos do Terceiro 
Congres·so de Geograplüa realizado em Curityba; com 25: 000$, o 
Instituto Historico e Geographico Brasileiro, sem o direito d-e im-
pressão ele sua Bevistc; na Imprensa Nacional ; com 20: 000$ a Aca-
demia BrasHeirn de Lettra.s, sem o direito de impressão gratuita 
de seus tral:mlhos na Imprensa Nacional; eom 106: 000$ a construc-
ção de um -edificio para o Instituto Historico e Geographico Bra-
sileiro;, com 20: 000$, o Congresso Medico BrasiJ.eiro, a reunir-se 
este anuo ·em Bello Horizonte, incluídos ness ::i, qu•antia os gastos com 
a publicação do.s volume·s de m emor1as e actas; com 10: 000$ a So-
d edfid·e ·de Geographia do Rio de Janeiro; com 10:000$ a Acad•emia 
Nacional de Medicina ; oom 5: 000$ o Instituto Polytechnico d1e Juiz 
de Fóra; com 50: 000$ cada uma das escolas de engenharia; com 
30 :-090$ cada uma das faculdades de medicina e com 20: 000$ célida 
uma .da;s faculdades de direito ·não subve11cionadas ou mantidas 
pela União, continuando ·em vigor a J1ettra b do n. XIII do art. 3° 
da lei 2.356, de 31 de Deiiembro .de 1911; com 50:000$ o Instituto 

·Ellectro-technieo de Porto .Alegre; 
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n) a lançar mão do credito de 120: 000$, ·aberto pelo d'ecreto 
n. 8.941, de 28 de Dezembro de 1910, para occorrer ás obras de 
reparação e segurança do edificio onde funccionou o ·Instituto Na-
cional de Musica, ao qual não foi dada applicação por ter sido vo-
t ado no fim do exercicio com a designação de supplementar; 

o) a mandar construir com a .Possivel e necessaria brevidade, 
annexo ao Instituto Oswaldo Cruz, para o fim . exclusivo de se pro-
mover a descoberta e applicação do tratamento therapeutico e pro-
phylatico da mole::;tia de Carlos Chagas, um hospital com tod 2s 
a~ dependencias e installações apropriadas ao fim a que elle se · 
destina, taes como bioteri·os, locaes para experimentação em ani-
maes, etc., pod.endo pa1·a tal fim despender .até 300: 000$ e abri::: o 
credito necessario para . o custe.ia do hospital, uma vez construido, 
ficando igualmente autorizado a despender até 200: 000$000 
annualmente com as experiencias de prophylaxia e assistencia me-
dica nas zonas mais flagelladas pela molestia de Carlos Chagas, 
confia~as a direcçao, execução ·e orientação dessas medidas · ao In-
stituto OswaJ.do Cruz, que organizará dentro das verbas votadas 

. 0s serviços creados i;or esta Lei; 
p) a auxiliar a construcçã·o de · m'n hospital em Cataguazes e 

d., outro em Ubá, concorrendo com a qúantia de 10: 000$ a · cada 
um; 

q) a converter em apolices, fazendo para isso as necessarias 
operações de credito, as seguintes quotas do patrimonio do CoUe-
gio Pedro II: 

Importancia da desapropriaçã,o .dos predios ns. 80 e 
82 (antigos) da rua do Senado, que pa.ssaram pa-
ra o Corpo de Bombeiros . . ....... . ... · ..... . . . 

Importancia de .alugueis entregues p.ela .V. O. T er -
ceira de S. Francisco da Penitencia, referen-
tes ás quartas partes do producto de arrenda-
mento de predio.s •em commum com a mesma 

35:600$000 

Ordem Terceirn de.sde 1870 até 1898 . . . . . . . . . . . 187: 375$143 
Importancia relatlv:i, ao arrendamento arrecadada 

pela Recebed·oria do Rio ele Jane-iro de predios 
pertencentes ao patrimonio, no período de 1862 
á 1879 . . . .................... . .. .... .. .... . 

Importancia de juros de 6 % pagos pela Caixa de 
. ·Amo·rtizaÇão . ào Thesouro . Nacional, · de 163·· apo. ·· 

23 :866$068 
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lioes de 1: 000$ .e dua:s· de 400$, desde o segundo 
semestre de 1860 .até o segundo semestre de 
1885 ( 51 semestres a 4: 902$000) . . . . . . . . . . . . . . 260: 002$000 

Idem rel·ativa a juros de 5 % pagos pela Caixa de 
Amortização ·ao The~ouro Nacional, das mes:mas 
163 apoiices de 1: 000$ e duas de 400$, desde o 
primeiro semestre .de 1886 até o primeiro se-
mestre de .1905 (31 semestres ) , ,a 4: 095$000 .... 

Idem re1a1:iva a juros de 5 % que :foram pag0s pela 
Caixa de Amortização ao Thesouro Nacional de 
260 apoiices de 1: 000$, desde o primeiro s.emes-
tre de 1898 a:té o primeiro s emestre de 1906 (16 

159:705$000 

semestres) a (i · 500$000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104: 000$000 

760:548$211 

r) a conceder 'ao :Dr. ·Julio Cesar Ferreira ·Brandão um au-
xilio de 50: 000$ para a construcç&o, no Districto Federal, do edi-
fi cio destinado á fundação do InsNtuto Medico dos Agentes Phy-
sicos e Mecanico·s Usuaes, sob a denominação de "Thermas Ca-
ri·oca". 

§ 1.0 O proprietario consentirá que ahi funccione, uma ou 
duas vezes por semana, um curso pratico dos tratamentos physio-
therapicos, sendo as auLas dadas pelo professor da respectiva ca,-
deira, conforme determinação do director da Escola de Medicina 
do Rio de J·aneiro o qual designará as turmas de alumnos que 
dev.erão frequentar as mesmas au!.as, de accôrdo com as prop.or-
ções do estabelecimento. 

· s) a reorganizar, na vigencia do actual exercicio financeiro, 
a . Procurador.ia da Repµblica no Districto Federal afim de melho-
rar o processo da cobrança da divida activa e a d·efesa dos in-
tf.resses da União nos demais feitos, podendo estabelecer para os 
quatro procuradores as mesmas vantagens concedidas pela legis-
laç.ão vigente aos :procuradores dos Feitos da Faz·enda 1\ilunkipal; 

t) a abr.ir o necessario credito par.a subvencionar as FacuJ.da-
c'les d·e Direito de S. i:,aulo .e do Recife, as Faculdades d e Medici-
na do Rio de Janeiro e da Bahia e Escola PoJ.ytechnica do Rio 
de Janeiro, o Collegio Pedro II •e Internato Bernardo de Vascon-
cellos, até a quantia. de 504:791$825, de accôrd0 com ·0 art. 127, pa-
ragrapho unico, da reforma do ·ensino .approvada Pelu ·Jiec,reto nu-
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mero 8.659, de 5 de Abril de 1911, deduzida a parte referente aos 
docentes e funccionarios anteriores ao d ecreto n. 8.659, de 5 de 
Abril de 1911, os quaes continuarão a r eceber os seus vencimen-
tos no :Thesouro N~Lcional; 

u) a abrir concurrencia publica para apresentação de um pro-
jecto para a construcção de um ou mais edificios para a Faculda-
de de J\fodicina, com a capacidade neoessaria paTa ser nelle ou 
nenes instaUada: 

a) a portaria, a ·sala do direotor, o salão de honra, a sala da 
congregação, a secretaria, a thesourar.ia, o .almoxarifado, a biblio-
theca e o archivo; 

b) os institutos de histologia, de medicina legal, de theraipeu-
tica e patho1ogia geral e exper.imental com os respectivos labora-
torios e bioterios; de physica geral e de suas applicações á medi-
cina, das chimicas mineral, •organica, biologica e an.alytica, de 
microbiologia, de historia natural com os respectivos laboratorios 
e mus·eus; 

e) um :instituto odontologico com os respectiv•os ambula torio 
de clinica dentaria, laboratorios e officina de prothese dentaria, 
de uma -officina de pharmacia, de um instituto de hygien:e e de 
um de physio-therapia, armex·os ás clinicas; 

cl) cada instituto t erá, além das dependencias exig.idas pelos 
progressos do ensino technico, os amphithe.atros destinados aos 
cursos geraes com projecções ·e desenho . 

I. O Governo nomeará, desde já, uma commissão de pr-ofis-
sion:;i;es de reconhecida competencia para escolher, dentre os pro-
jectos apresentadus, o mais conveniente. 

1§ 1.0 Esta ·commfasão, ·sob a presidencia d•o Ministro do Inte-
rior, acompanhará toda ·concurrencia, cabendo-lhe a redacção dos 
editaes com os detalhes e esclarecimentos necessarios . 

Ao autor do p·rojecto classificaQ.O em primeiro logar pela com-
missão e adoptado, será concedido um premio de 10: 000$000. 

§ 2. 0 Essa cammissão poderá oontractar um architecto espe-
cialista, conhecido por obra congenere anterior , para vir ao Rio de 
Janeiro, e á vista do t erreno e do pleno conhecimento d·o nosso 
cl ima, apresentar um projecto para os edifícios em questão. 

II. Uma vez approvado o projecto, o Governo providenciará 
para que se inicie lt'>go a construcção, podendo para isso se utili-
zar dos t errenos occupados pelo antigo Arsenal de Guerra do lar-
go do .Moura. 
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III. Fica o Governo autorizado: 
a) a mandar r;cnstruir, .desde já, um. instituto anatomico, an-

nexo á Faculdad·e de Medicina do Rio d·e Janeiro, com amphithea-
tros de aulas, salas de dissecção, salas de autopsias, sala;s para ~s

tudos de histologia pathologica, camara frigorífica, salas para la-
boratorios, m.us•eus únato--pathologico e medico-legal e to.das as de-
pendencias n·ecessaria,; a uma moderna •e conveniente installaçii-o 
das cadeiras de anatomia descriptiva, anatomia. pathologica, ana-
tomia medico-ci.rurgica com operações e apparelhos, e medicina 
legal; 

b) a entrar em &.ccórdo com a prov·edoria da Santa Casa da 
Misericordia para augmentar ·e melhorar as installações destina-
das actualmente a cn.cla uma das clinicas que funccionam no Hos-
pital Geral, de mandr".,, a que cada clinica disponha de maior nu-
mern de leitos, de ambulato.rio, lavatorio e outras dependencias 
11'ecessarias aio eu.sino: 

e) a mandar construir dous novos pavilhões para as clinicas 
que não pudePem se.,. i-nstalladas no Hospital da Misericordia, ca-
da pavilhão com capacidade para · 150 doentes, disppndo de am-
phitheatro para aulas, ambulatorios, sala para lavato.rios, curati-
vos e ope1'.ações. 

IV. Para a execução ·desta despensa fka o Govem10 autorizado 
a dispender até a Quantia de 4.000: $000, ·sendo 1.000: 000$000, no 
exe!"cicio de 1912, para inicio das obras. 

v) a abrir os crerlitos necessarios l!>ara dar •execução ao artigo 
·5º da lei n. 265, de '.!4 de Dezembro d~ ,1894; 

x) a tornar extensiva ás repartições s ubordinadas ao -Ministe-
rio da Justiça e Negocios Interiores, appar·e1hadas para serviços 
g.raphicos e accessorios, a -permissão a que se ,_ r·erere o art. 27 da 
lei n. 854, de 30 de Dez·embro .de 1901, revigorado pelo art. 43 da 
lei n. 2.221, de 30 de Dezembro de 1909, e art. 91 b, da lei n. 2.356, de 
31 de Dezembro d.e 1910; , 

y) a r·evog.ar, por não ter sido utilizado no exercício de 1911, 
o credito de 100: 000$ aberto pelo decr•eto n. 8.956, de 6 de Setemb1·0 
de 1911, "para 0ccorrer ás despezas .com a mudança da Colonia de 
Alienados da ilha do Gov.ernador para a invernada dos Affonsos, 
adaptação :e installação dessa •e da de alienados, no Eng·enho d·e 
'Dentro, e construcção de pavilhões"; 

z) a disposição do art. 4~ ·da lei n . 1.316, de 31 de Dezembro 
de 1904, não se ·entende appl.icavel, desde a data da pubHcação da 



mesma lei, aos lentes e p.rofessores que a esse tempo já estavam 
em di.sponibilidade . 

Art. 3.0 O Gov.erno manterá .as subvenções consignadas na lei 
D.. 2.351, de 31 de Dezembro de 1910, a diversas instituições .de ca-
ridade esp·ecificadamente decla:radas abaixo, com exclusão das que 
mantêm ensino ou .serviços .que, pela sua natureza, sejam da com-
petencia de outros ministerios: 

A' Assistencia Publica aos P obres, dirigiJda pela irmã 
Paula . . . . ........ .. . . ....... . ....... " . . . . . . 120: 000$000 

A' Maternidade da Capital Federal .. . : . . . . . . . . . . . . 60: 000$000 
A' Associação Protector.a dos Cegos 17 de Setembro. 20: 000$000 
Ao Asylo S. Luiz da Velhice Des·amparada ....... . ,. 20: 000$000 
Ao Instituto de Protecção e Assistencia á Infanda do 

Rio •de Janeiro, oomprehendido o auxilio para 
· aluguel de casa . .. . . .. . .. . ..... . ..... . ...... . 

Ao Asylo do Bom Pastor .... .. ... . .' ............. . 
A' Liga contra a Tuberculose da Capital Federal. . 
A' Liga contra a Tuberculose de S. Paulo ........ . 
Instituto Pasteur d.e S. Paulo ....... . .......... . . 
Sanato:rio S. Luiz de P iracicaba . . ... . .... . .. .. . .. . 
Hospital de Tuberculosos de Itajubá ....... .... .. . 
Liga contra a Tuberculose ·da 'Bahia.: ........... . 
Liga contra · a Tuberculose do RecHe .. .. . ...... . . . 
Liga contra a Tuberculose de Campos .. .. . . . . .... . 
Liga contra a Tubercul·ose de Juiz de Fóra . ..... . . 
Lyceu Salesiano do Estado da Bahia .. .. ... ...... . 
Collegi.o ·dos Orphãos d•e S. Joaquim, na Bahia ... . 
Instituto Pasteur do Recife ...... . ....... . . . .. . .. . 
Instituto Pasteur de Juiz de Fóra ....... . .... . . . . . 
Instituto Pasteur de Porto Al·egre ... . ........ . ... . 
Hospital para TubercuJ.osos de Leopoldina ....... .. . 
Hospital para Tuberculosos de Além Parahyba . ... . 
Hospital para Tuberculosos de Ponte Nova ... . ... . 
Hnspita1l para Tuberculosos de· Lavras .. .. .... ... . . 
Hospital para 'fuberculosos de S. Sebastiãio de Viiçosa 
Hio-spital para Tuberculosos ·de Pará (Minas) .. . .. . 
Hospital da Capital .da Parahyba .. . ....... .. . .... . 
Asylo ·de Alienac1'os de Tb.erezina .. .. .... .. ..... .. . 
i-Iospital de Caridaide de Penedo ... ... .. . .. .. .. ... .. · 

30:000$000 
4:000$000 

24:000$000 
24:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10: 000$00.0 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10: 000$·000 
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Liga contra a Tuberculose do Ceará ........ . ..... . . 
Hospital de Caridaide ·de Florianopolis ....... . . . ... . 
Santa Casa de Misericordia do Rio Pr·eto .. ......... . 

10:000$000 
10:000$000 
2 :000$000 

Paragrapho unico. O Governo estabelecerá as normas para 
a pr·estação de contais dàs quantias. porventura dispendidas por 
esta autorização. 

Art. 4.° Fica em vigor o art. 4° da lei n. 2.356, de 31 de De-
zembro ·de 1910 - Aos Estados que ·dispenderem annualmente com 
a verba - Vencimento.s a professores incumbidos de ministrar_ Jn-
strucção primaria gratuita e leiga - pelo menos 10 % da sua re-
ceita, poderá a União conceder a subvenção annual correspondente 
a 25 % daiquella dotação orçamentaria. 

§ Para conced.er tal subv-enção, o Presidente da Republic\i eu· 
trará em prévio accôr.do com os govern:os dos Estados, fix;ando as 
bases e condições que reputar convenientes, podendo abrir os 
nécessarios credito;;. 

Art. 5.° Continua em vigor o n. IV do art. 3° da lei n. 2.356, de 
31 de Dezembro de 1910, podendo o Governo alterar, como fôr con-
veniente aos intere~ses da justiça e do desenvolvimento Ja região, 
o numero, a distribuição e .a divisão .dos municipios e comarcas, 
autorizada a despeza para a installação desses servíços e mais: 

a) a legiJslação da propriedade territorial sob a base da con-
cessão pura e simples das actuaes posses, desde que -estas sejam 
anteriores a i7 de Nov·embro de 1903 (tratado de Petropolis); 

b) a decretação do regimento de custas para a justiça dos tf'!r-
ritorios e funccionarios dellas dependentes, podendo crear, sem 
onus ·para a União, mais um cartorio de tabellião em Rio Branco 
e Senna Madureira; 

e) o pagamento de alugueis e despezas necessarios ao serviço 
da justiça e, tambem, a juizo do Governa, a corustrucção de cadeias 
e casas para ·escolas e a abertura ·de uma .estrada até Porto Acre 
e Brazilia, passando em Rio Branco e Xapury, com uma variante · 
para Santa Rosà, no Abunã; 

à) os auxilias que se tornarem necessar1os, mediante requi-
sição justificada das Prefeituras, e até 25 % da renda liquida, 
para obras e melh·oramentos na região, tudo a juízo do Governo, 
inclusiv-e o recens.eamento do Territorio. 

Paragrapho unico. O Governo fica autorizado a abrir os ne-
cessarios ar.editos. 
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Art. 6.° Fica consignada a verba de 13: 800$, para pagamento 
dos vencimentos a que têm . direito o depositarioa publico e seu es-
crivão, funcdonario.s do Ministerio da Justiça, o primeiro na in:;.-
portancia de 9: 000$ e o segundo na de 4: 800$ annuaes, fixados pelo 
decreto n. 2. 818, de 23 de Fevereir.o de 1898. 

Art. 7." Fica augmentada de 60 % a gratificação dos funccio-
narios na Directoria Geral d.e Saude Publica e repavtições anne · 
xas no Districto Federal. 

Art. 8.° Continua em vigor, até 31 de Dezembro de 1912, o 
prazo de que trata o art. l°, n. 6, do decreto n. 1.157, de 5 de De-
zembro de 1904, extensivo ás funcções do Juiz.o do,s Feitos da San-
de Publica, restabelecida para esse fim a verba constante do or-
çamento vigente. 

Art. 9.º Continua em vigor a disposição .do art. 8° da lei nu-
mero 1.841, de 31 de Dezembro de 1907. 

Art. 10. Aos medicos legistas da Policia-será abonada adiaria 
de 10$. deduzida a quantia necessaria da verba "Material." 

. Art. 11. Fica extensiva aos juizes federaes de 1 • instancia e 
a seus substitutos a disposição do art. 2° n. III, da lei n. 2.356, de 
31 de Dezembro de 1910, na parte relativa á cobrança em estam-
pilhas das custas judiciaes, sendo a compensação para os juizes de 
secçã? e substitutos do Districto Federal de 50 %, para os do Ama-
zonas, P·ará, Maranhão, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Ja-
neiro, S. Paulo, Minas Geraes e Rio Grande do Sul de 40 % e para 
os dos demais Estados de 30 % . 

Art. 12. O Poder Executivo, na observancia e uso da autori· 
. zação conüda no n. 3 do art. 3° da lei n . 2.356, de 31 de Dezembro 
·de 1910, que fixou a despeza geral da Republica, na parte relati-
va ás garantias do.s membros da Justiça do Districto Federal, de-
clarará igualmente a vitaliciedade dos pretores que já houveren:;. 
servido durante um ou mai·s . quatriennios. 

Art. 13. A suppressã.o de custas a que se refere o art. 3°, n. 
III, da lei n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, n&o diz respeito 
aos membros do Ministerj.o Publico. 

Art. 14. Fica revigorado o credito de 272: 575$088, aberto pelo 
decreto n. 8.484, de 28 de Dezembro de 1910, para conclusão das 
ouras do edificio da Escola Nacional de Bellas Artes, visto não 
ter sido utilizado. · 
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Art. 15·. -F ica elevada a 36: 000$ a dotação destinada á repre-
sentação de cada um dos Ministros de Estado, abrindo o Gover-
no, para esse fim, o necessario credito. 

Sala das Oomrrüssões, 22 de Dezem_br-o de 1911. - Ribei.ro .lnn-
q1~eira., Presidente. - F'elix Pacheco, Relator. - Pass0s M ·i·mncza 
JJ'ilho. - Alcindo Guanabara. - Soares dos Santos . .:- Anton·io 
Carlos. - Rau·l Fernandes. - Ho11iero Baptista. 
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SESSÃO DE · 24 DE DEZEMBRO 

El' ar1llunciada a 3" discussão do pTojecto n. 351-B, .de 1911, 
fixando a despeza do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores 
para o exercicio de 1912. 

O SR. PRElSIDElNTEl - Acham-se sobre a Mesa diversas 
emendas gue vão ser lidas. 

Elm ·seguicl.a, são ·succe.ssivame.nte lidas, apo;iadas ·e enviadas ao 
Sr. Relator diversas emend<1s. 

O ·SR. PRESIDENTE - As seguintes emendas não podem 
ser aceitas pela Mesa por serem infringentes do Regimento. 

EJl{ENDAS 

B~biiotheca Nacional 

Incluida a verba de 26: 000$ para ser distribuida como diarias 
a.os operarios da Bibliotheca Nacional, conforme o Governo julgar 
util. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Nicanor do Nas-
cimento. 

Onde convier: 
Art. Fica extensivo aos funccion.ar ios da Secretaria do Su-

premo Tribunal Federal o disposto no art. 3°, n. III, letra e, ali-
nea 3•, da l ei n. 2.356, ele 31 de Dezembro de 1910. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Bethencourt da 
Silva F'ílho. 

Fica o Governo autorizado a àeduzir da verba - Material --· 
do Hospicio Naciop.al a quantia necessaria para pagamento de alu-
guel de casa ao director do Laburatorio do mesmo }fospicio desde 

19 
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Setembro de 1908 até que passe a residir e+n predio proporcionado 
pela Assistencia, na razão •de 400$ mensaes, como igualmente tem 
o director da iColonia de Alienados, confonne direffo que lhe coa-
fere o Regulamento do Hospício de ·1904, confirmado pelo regula-
mento actual de 1911. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 191:1.- - Nicanor do Nas-
cirnento. - Pereira Nunes. - 7'eixeira. Brandão. - Porto Sobri-
nho. - José Bezerra. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Carneiro d'e Re-
zende. 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para offerecer á Camara. urna emenda ao art. 15 d<o <pro-
jecto en1 discussão. ' 

O art. 15 do projecto que fixa a despcza do l\!Iinisterio da .Jus-
tiça e Negocios · Interiores, para o anno de 1912, estabelece o se-
guinte: (Le o art. 15.) 

Tenho o prazer de remetter á V. Ex. urna emenda modificativà. 
deste artigo, afim de que a ,Gamara dos Deputados delibere sobre 
ella. 

Vem ã Mesa, é lida e enviada ao Sr. Relator uma emenda du 
Sr. Carn:eiro. 

O SR. PRESIDENTE - Continua a discussão do projecto 
n. 351-B, de 19!1. 

O SR. ERICO COELHO - Peço ª ' palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a prolavr.a o Sr. Erico Coelho. 
O SR. ERICO COELHO - Sr. Presidente, chamado á. tribuna 

pelo Deputado Sr. ·José Borüfacio, cuja sinceridade de convicções 
acato, tanto quanto estimo a S. Ex., pelo seu grande nome, qua-
Hdades moraes e intellectuaes ... 

O Su. .JosE' BoNIF.A.010 - Muito agradecido a y, Ex'. 
O Sn. Emoo COELHO - ... guardo-me para, em outra occasfao, 

explicar a divergencia em que ·estou, do digno ·representante de 
Minas Geraes, porquanto sou apologista da recente reforma d.os in-
stitutos de instrucção secundaria e superior. 

Não quero abusar da att ~nção da Camara. Venho apresentar 
tão sómente emendas ao projecto que fixa as despezas com o Mi-
nisteriÔ do Interior, para 0 a.uno vindour©, · na parte referente ao 
novo regímen economico dos orgãos ©fficiaes de ·ensino. 

Trago á tribuna o estudo que fiz perante a Commissão de Fi-
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nanças, quanQ.·o se · elaborou o pr.ojecto Çle lei annua, QTa ·em de-
.bate. 

N0 momento de fixar as despezas @m o Ministerio dfi> .Inte-
rior para ·@ anno vindouro, é opportuno a Camara ·dos Deputados tor· 
nar explicita a resolução de sua iniciat~va o anno pa.ss·ado; re-
firo-me ao· n . II, art. 3° da lei n . 2.356, de 31 de De,zembro .de 1910, 
a respeito do novo regimen economico dos orgãos officiaes de en-
sino secu.ndario e superior mantidos pe~a Uniãio Federal, emquan-, 
to não se emancipam sqb a .forma de entidades sociaes. 

Bem 9u mal a extravagancia vingou, isto é, o P.od·er Legisla-
tivo tran·sferiu a sua prerogativa ás c.onjg·regações docentés subor-
dinada:s ao Ministerio do Inter'iol' , quero dizer, a attr.ibuição de 
lari.çar tributos, afim de proverem as necessidades occurrentes dos 
mesmos institutos de instrucção publlca, cada qual a seu modo. 

Mas, no ·reconsiderar a Camara de par com o Senado, antes de 
encerrarem a pres·ente legislatura, a autorização governamental 
que se tr;i.duziu no regulamento n. 8.659, de 5 de Abril do corrente 
anno, dirão de intelligeucia authentica, qual o d:estiuo da receita. 
especial que a lei do anno passado, attribue a cada qual dos orgãos 
officiaes, embricado em cada uma das entidades sociaes. 

Lei n. de de Dezembro de 1910, art. 3° .. . 
II. "Fica o Poder Executivo autorizado a reformair a instrue-

çao superior e secundaria mantida pela União, dand.a sob conve-
niente fiscalização, sem privilegio de qualquer especie, aos insti-
tutos d·e ensino superior e secundaria, a versonalidade juridic<1. 
e competenda para administrar os seus patrimonios, lançar taxas 
de matricula e de exame e mais emo·luinentos por diplomas e cer-
tidões, arrecadando toclas as q-uanticis para provimento de sua eco-
nomia, não podendo sem audi.encia do Governo, alienar bens." 

Dignou-se o Poder L egislativo deixar á mercê da congregação 
docente aceitar em dinheiro as taxas e emolumentos exigivels 
da população na flôr dos annos; p,orém a . applicação das quantia.s 
de tributos lançadml sobre collegiaes e academistas, durante o ti-
rocinio es·colar, claro é, não ficou ao bel-prazer dos funccionarios 
do ensino publico n em ao capricho da burocracia culminante. 

A tributação escolar deve t er por criterio a economia do orgão 
de .ensino, p-or outra, a regra diuturna dos mistéres caseiros. 

O dispendio, pelo fundo de taxas e emolumentos arrecadados, 
deve ter> por medi-da a subsistencia das pessoas e a conservaçã.o 
das cousas pertinentes ao instituto de. instrucção. 
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Foi esse .e diesignio do P.oder Legislativo o f~nno passar!&, nu 
·a:ttribuir a todos OI:! orgãos officiaes do ensino a foute de receita 
especial, não no proposito do instituto de instrucção publica eu · 
thesourar taxa:s ··e emolúmentos, para o futuro, mas sim, despen .. 
der na esüatlstica e dynamka da fabrica, revertendo de presente à 
tributação em melhoria .do ensir10 e beneficio dos estudantes con-
tribuintes. 

Eis ahi deslindada' a resolução do Congresso Nacional com a 
qual se achou de perfeito accôrdo d Presidente da Republica, cuja 
mensage:zn de Go;verno, honra seja ·feita, ·instava p·or essa provi-
dencia. 

·vejamos até que ponta o Poder Executivo traduziu com fi-
delidade no regulamenta de abril deste anno, a autorização que o 
Poder Legislativo, formulou em Dezembro do anno passado. 

Decreto n. d-e 5 de Abril de 1911. 
"Aos institutos federaes dE: ensino superior e fundamental é 

·· attribuld1a, corno as cor.porações de mão morta, personalidai!e ju-
ridiCa, para recel;Jerem doações e outros bens e aidrninistrarern seus 
patrirnonios, não podendo, comtudo, sem autorização do Governo 
allenal-os." (Art. 3°.) 

Não me detenho em imaginar fundaç0es universltarias, g:rn-
ças á limeralidade dos ricos de dinheiro sinão esportulas dos po-
bres de espirita. Desde o dia 3 de Dezembro de 1892, data da pro-
mulgação do Codigo de Ensino, ª" corporações docentes dos mes .. 
míssimos · institutos officiaes, ficaram investidas de personalidade 
jurídica; ha 19 annos que laboram no engano d'alma á espera dos 
legados e doações. 

E' uma hypothese plausível e uma beUa esperança. 
Decreto n. de 5 de Abril de 1911. 
Art. 7°: 
"A personalidade jurídica investe as corporações docentes da 

gerencia · dos patrimonlos respectivos, cuja constituição se obterá 
da seguinte forma: 

o) com as taxas de matricula, de certidões, de bibliotheca, de 
certificados e das que, por força desta lei, venham a reverter pa~ 
ra o dito patrimonio·; 

j) com as po·rcentagens das taxas de frequencia dos cursos, das 
insc:Í'Lpções em exames, etc."; 

E' evidente a d•esharmonia entre a lei do anuo passado e o re-
gulamento do corrente anuo. 
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Trfbutar na intenção de clesperuàer é doutrina ·de economia po· 
litfoa; n;ias enthesomrar taxas e emolumentos s·eria a •avareza por 
norma financeira. 

Entretanto, verdade é que o. Poder Execll;tivo tanto se preoc' 
cupa com o novo regímen economico dos orgãos officiaes de ensi-
no quanto lhes garante liberdade de alterarem os estatutos que 
baixam successivamente por decretos id'e abril, bem· entendido no 
singular ao corpo docente da velha fab·rica de instrucção publi-
ca, agora na sua autonomia didactica e administrativa. 

Decreto n. 8.659, c:Le 5 à é Abril de· 1911, ·art. 138: 
"As congregações dos institutos de ensino, por força àa auto-

nomia administrattva e didactica qHe lhes é garantida ipela presente 
lei, ficam co·m a liberàade de modificar ou reformar -as disposi-
cões regulamentares e as inherentes á intima economia delles." 

Logo que o r egulamento de Abril ordenou que as taxas de 
matricula de bibliotheca, de certificados et cootera, reverteriam' em 
patrimonio, transgredindo a lei que destina esses tr.ibutos e eco-
nomia do orgão de ensino, aconte.ceu que as congregações que per-
sonificam os instituitos de i·nstrucção publica s·e atiraram á vorP"-
g·em dtt hnarchia, 1~rastando na quéda o Conselho Superl.or, o Se-
nado do ensino na linguagem de um d·OS seus magnatas. 

Ao passo que a Escola Polytechrrica dicidiu-se a guard'ar inta-
ctas as taxas ·de -cursos officiaes e mais taxas de inscripções a exa-
mes, para formar. sel!l peculio e quanto antesº lograr a carta de al-
f@rria; ao contrario, a Faculdade de Meàicina n ega-se a r ecolher 
minimas porcentagens das mesmas taxas de cursos e de exames, pa-
ra seu patrimonio . 

Inteirado dessas occurrencias o Conselho Superior não hesitou 
6lltre as duas medidas administrativas da receita escolar, m as di-
gnou-se o senado do ensino homologar um e ·outro procedimento 
das corporações docentes, sujeitas . á sua super'intendencia. 

O pei:or da anarchia tributaria, em que claudicam os corpos 
docentes de par com a niuleta do ensilno, assim tambem appeiU.dado 
o Conselho Swperi.or, o aspecto odioso pelas excepções individuaes 
a regra de tributação escolar, t eve por pretexto o art. 137 do de-
creto de Abril : 

"A organi'zação instituída pela presente lei, ap·ezar de .entrar · 
em execução desde já, só se applica integralmente ·aos alumnos 
que se matricularam, em 1911, ·nas ' primeiras series dos r especti-
vos curs os." 
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Sempre que os institutos de instrucção seeundaria; e superior, 
de ordem civil, eram remodelados assim no irnperto com0 na Re-
publica, resalvavam-se em artigo,s ele e·ffeitos tra,nsito-rios os. estu-
d·antes em estagias ~a carreira escolar, isentos de nov·0s tramites e 
outros exalil1es, porém, jámai·s se entencileu cilo Imperio á Republica 
que a tabella de taxas e emolumentos que o P.oder Executiv0 ex-
pedia p0r autorização do P·ode:r Leg!sJ.ativo, se applicaisse exclusi-
vamente aos caloiros com excepção dos raposas, assim chaimados 
na gíria tini versitaria. 

Pois esse dispauterio está firmad0 pelas corporações docerrtes 
dos nossos institutos d·e inst.rucção publica . 

Tamanha foi a confusão mental da Faculdade do Rio, no en-
saiar a d·1mta congregação o vôo da auto1rnmia administrativa, que 
só exigfu as taxas por frequencia dos cursos officiaes dos alumnos 
em numero de 51, das primeiras séries, matriculados dep0is do 
regufamen•to de Abril, deixando de cobrar essai;; taxas de cursos dos 
alumnos · em numero de 1.012 das taes primeiras séries, matricula-
dos antes do referido decreto d() Abril ser expedido . 

. E' uma maravilha o novo caipitulo a incluir na legislação tri-
butaria destes brazis, com referencia aos direitos aidquiridos pelo 
antigo contribuinte, p0r força dos quaes o individuo não .é obriga-
do ao mes)llo tributo a maior. 

Passo a argumentar ·com algarismos, tomando, para ·exemplo, 
a Faculdade d·e Medicina sita nesta cidade irutel'Iectual, a mais po-
pulosa do nosso paiz, .o instituto 0fficial em que os educrundos, por 
varias ramos de instrucção profissional, sã0 muito mais nume-
rosos. 

Calculo da receita escolar em 1911 nos termos da J?eso~ução 

legislativa de 1910, pelas taJõas e emolumentos que a congregaçã.o 
do instituto d1'tou em dinheiilo . 

Matriculados nos cursos officiaes, 2.445 . 
Taxa de matricul;t, compreh~ndtda a taxa de bibliotheca e a 

t•espectiva caderneta, na ra,zão ·de 15$ por estudante. Total ...... .. 
36:671$000 . 

Taxas diversas por frequencia de curso: 

Curso niedico .. .. .... . . . . .... ...... .. .. . . 
Curso pharmaceutico .... . . .. ........ : .. . . 
Curso odontolog>ico . . . .... . .... .. ... .... . 
Curso obstetrico . . . .... . .... . .. .. . . ..... . 

278:280$000 
48:720$000 
22:620$000 
1:120$000 
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Taxits de ex,ames, variaveis por cursos·: 

, Cur'so medico . .. . . .... . . . .. . .. .. . . . · · · · · · 
Curso pharmaceutico ... . ,. : . .. . . ...... . .. . · 
Curso odontologico . . . ... . ... . .. . .. . .. . . . 
Curso obstetrico . .. . . . .. .... . . . .. .. . . . . . . 

Emolumentos por diplomas ou certificados: 

Medicos . . . . .. . . . .. . ... . . . . ....... . ..... : 
Pharmaceuticos . . " . . .... . . . . . · .'. . .' ...... . 
Dentistas .. . ... .. . . .. . ...... . ......... . . . 
Parteiras . .. ........ ·,· .. . .. ........ . ... . 

74:850$000 
16: 100$000 ' 
12 :600$000 

300$000 

32:000$000 
15:900$000 
11:400$000 

300$000 

Deducção de 10 % de 49: 900$, arrecadados pelos cursos livres: 

Porcentagem . . ...... . .. . . .. .. . . . .. . ..... . 
Venda de pr ogrammas . ....... ... .. . .. • ... 
Nomeações do pessoal novo . . ....... .. .... . 
Certidões . . . . . . . . ... .. .. ~ .. . .. .. ~ .... . .. . 
Por diplomas conferidos no principio do anno 
Total da r~cel:ta do anuo .. . .. . . .. .. .. .... . 

4:990$900 
2:445$000 
2:730$000 . 
1:985$000 
5: 280$.000 

632:971$000 

Fosse effectiva no corrente anno a receita es·pecial do insti-
' tuto, na forma da lei d·o anno passado, a Faculdade do R~o teria 

de guardar, s.egundo o regulamento de Abril, a somma de 101 : 551$, 
.. diga-"Se 100: 000$ redondos . 

Ora a pro.posta governamental das desp ezas pelo Ministerio 
do Interior, para o . exerdcio ·de 1912, fixa em b59: 792$236, deve.n-
do-se addicionar a quantia de 200: 400$, isto 'é, quanto custa a re-
forma da Faculdade d·e Medicina com o pessoal docente e <J. dmi-
nistrativo .accrescido; somma 1.060: 192$, supponha-sé mil contos 
arredondados. 

Para fundação do patrirnonio da Faculdade d:o Rio, em apo-
iices 5 %, pape', . de sorte que os juros bastem para o d:ispendio 
annual de 1.000: 000$, sérão precisos, ' na melhor hypothese, dous 
seculos até que o 'Institúto àe Instr'ucção Publica, guardando réis 
100 :000$ Poi' anno, accumule nada menos de 20 .000 :000$ em apo-
lices 5 %, papel. · 



Agora quero demonstrar com a receita que de facto a Facul-
dade de Medicina arrecadou -no corrente anm>, mas com desfal-
q.ue, resultamte das Isenções de novas taxas, »cotJ.cedida. gradosa· 
mente aos estuda;ites das primeiras sé:i;ies, rnatrieulados após o 
regulamento de Abril: . 

. Mat:r:i~:mlados dos cursos officiaes na segunda sér~e el!l1 diante, 
1.233 alumnos. 

Matrkulados nas primeiras séries dos cursos officiaes, .antes 
do decreto de Abril; 1.012 estudantes. 

Matriculados dos cursos officiaes ll'as taes primeiras series, 
depois que o regulamento de Abril foi promulgado, 51 alumnos. 

As parceÚas por taxas de ma-tricula, são as seguintes: 

1° grupo ....................................... . . . · 
2° grupo ............. . ........................... . 
3'• grupo ........ .... ... .. ............. . .. _. ....... . 

61:650$000 
50:600$000 

765$000 

,Sommam as parce'las do io . e 2° grupo de matriculados a quan-
tia de 112: 250$, que o Thesouro Nacional aferrolhou na sua arca. 

A thesourarta do -orgã'o de ensino arrecadou pelo 3° grupo a 
importq.ncia de. 765$000. 

As taxas de exames dos 2.245 alumnos de diversos cursos, uns 
matriculados antes· e outros depois do decrRto de Abril, montaram 
?- 112: 250$000. 

' ' Taxas por diplomas conferidos eni. principio deste anno réis 
p:280$000. 

Por dipiomas -GJU certificados, as taxas cobradas nes-
te fim de anno i,mportam em ................ . 

As .p-orcentagens dos cursos privados, _pela arreca-
dação · da thesouraria escolar ............. · .... . 

.Emolumentos por certidões ............. .... . . ... . 
Venda ·de programmas . . ... . ....... .. . . . .......... . 
Total da receita es_pecial da Faculdade do Rio (salvp 

a quantia de 112: 250$ que © Thesouro Naciom.al 
não restit_uiu) aind·a .a~sim sommou .. . . ... . .. . 

Releva notar ll!ue a despeza deste. institut© de instru-
cção publica, fi;x:ada para o <ior.rente anuo, monc 
tou a ........... , . .... ...................... , 

59:600$000 

4:990$900 
1:985$000 
2:445$000 

190:045$900 

846:592$00(:) 



319 

O credito supplementar, por decret© de 20 de I;>e-
zembro de l.9H, afim cile _attender ao excesso . de 
despez.as novas, ·originari:as da refprma de Abril 
iimportoü em . . ..... . . . ... . .................. , 113:370$020 

Neste ponto as reflexões vêm ·a ser que a Faculdade de Medici-
na guarda.ria este anno 65: 645$ para seu patrimonio, beneficio d e 
capital que os rtetanetras dos academistas actuaies não virão a tem-
po de gosal-.o. Quanfo á somma d·e 1.24: 400$, arrecadada pelo orgão 
de ensino para occorrer á sua economia intima, escusava a aber-
tura do credito supplementar de 113: 370$020, decretado neste mez, 
na mente de se achar a Faculdade de .Medicina sem recursos p e-
cuniarios para remunerar o pessoal adven.ticio. 

Esta i:l.emonstração por algarismos, colhidos por mim na secre-
taria da Faculdacle' do Rio, se aipplica, mais ou menos, aos outros 
institutos de instrucção superior; por outras palavvas, o fundo 
pela cobrança de taxas e emoh1menürs escolares quanto bastante 
para attender a transformação dispendiosa das velhas fabricas de 
diplomas em pergaminho. 

Neste interregno da balburdia econ.omica dos orgãos officiaes 
de ensino, não devem onerar o Thesouro Nacional mais ·do Que 
figuram nas ·columnas do Ministerio do Interior p.or despeza de 
ordem permanente; ao contrario poupem o erario publico na pro-
porção dos tributos que r eg.orgitam dos mealheir0s escolares. 

O SR. FERREIHA iBRA'G~ - E a exp0sição de motiyo,s affirmava 
que o accrescimo ele clespeza era insignifica lí). t e. E' v.ealmente 
curioso ... 

·O SR. ERrc.o C©ELHO Srs, torno a dizer; o meu empenho não 
é profligar a beUa obra do Sr. Rivadavia Corrêa, mas adaptal-a ao 
projecto de lei annua. 

UM SR. DEPUTADO - E' ·corrigir os defeit<JS. 
O SR. 'ERrco CoELHo -:- Os erros estão redimidos por ~luas gran-

lies m edidas de ordem social: uma, que· arrasou a industria de 
formar bachareis em 1ettras g©rdas (apoiaclos; muito bem); outra, 
que extinguiu o privilegio profissional dos diplomados pelos insti-
tut0s federaes. 

Queiram os Srs. Deputados prestar attenção ás emendas, qu8 
devo fundamentar de passagem. 

Emenda substitutiva: 
A© · paragra:'pho u·nico do art. 1°: 
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1'Fica a ~-oder Executiva autorizado aJ abrir 0 credito, afim. 
de prover ás despezas com as Faculdades de Divei•to, ás Faculda-
des de Medicina, a Escola Polytechnica e Collegia Pedro II até a 
importancia de 481: 391$825, verificada a deficien:cia da receita . es-
p'ecial do instítuto de ensirno, arrecadada por taxas e emolumentos, 
na forma da lei n . 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, art. 3°, n. 2." 

Est:a emenda supprime as palavras referentes ao Instituto Ber-
nardo· de 'VasconceUos, que não mais existe, mas figura no para-
grapho unico do art. 1°, e modifica a redacção com clareza. 

Emenda sui;ipressiva: 
"Subtraia-se da verba 22 - Subvenções aos instintos de ensi-

no, a qua;ntia de 60: 000$, correspondente á gratificação de il.O : 000$ 
aos directores das Faculdades de Direito, ·das Faculdades de Medi-
cina, da Esco1la Polytechnica e ido CoUegio Pedro II, visto serem 
elelto·s, pelas congregaçees docentes ·destes Institutos." 

Sub-emenda: 
Caso não seja approvada a emenda supra, accresoente-se onde 

convier: 
"Os directores dos institutos de ensino secundario e superior, 

emquanto no regímen transitorio, são pessoas de confiança d.o Go-
verno Federal e dé sua nomeação." 

Como a Camara vê, essa emenda entende com a argumentação 
que acabei de dar em discurso fastidioso. (Não apo.iados.) 

O SR. JosE' BoNIFAcrn - Instructivo. 
O SR. GARÇÃo STocKr.ER - Discursa brilhante. 
O SR. ERICO CoELHo - A emenda additiva, que passo a ler, 

tem a mesma expressão financeira. 
"Ás Facu!daides dé Direitó, as Faculdades de Medi'cina, a Es-

cola P.olytechnica e o Cl<llleg1o Pedro II, <wntribuem para remú-
neração dos membros do Conselho Superior à.a Ensino, inclusive 
seu Presidente, e mais ·despezas da respectiva secretaria, observan-
do-i::e o art. 131 do decreto n. 8.659, de 5 de Abril de 19!1, e tabella 
annexa, contribuição por igual de cada institut0 de instrucção, ·de-
duzindo do fundo de taxas e emolumentos que tiver avrecadrudo no 

·sr·mestre." 
Outra emenda additiva é ·de rigor, ·durante o regímen transi-

tório, segundo o espírito do de·m·eto de Abril. 
"Ao passo que vagar cargo federal do corpo docente, seja ntJ.s 

Faculdades de Direito ou nas Faculdades de Medicina, seja na 
Es·eola Polytechnica, considera,se extinéto o. cargo federal ·com suas 
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rngalias, salve si c0ul::ier, pre~nchimen.to da vaga a algum membro do 
roagisteri0 official nomeado em -data -anterior ao qecreto 8.659, de 
5 de Abril de 1911. Quanto aos cargos administrativos dos mesmos 
institutos -de instrucção publica, . assim que occorrer ·a vaga, consi"~ 

dera-se exüncto 0 cargo federal, . cessando desd-e logo o onus do 
Thes.ouro PubHcÔ." 

Deixo de comm.entar a emenda que prohibe aos professores d1e 
categoria official entrarem . na concurrencia de obscena pecu'nia 
com os livres ·docentes. 

"Os professore.s das Faculdades de Direito, das Faculdades 
de Medicina, da Escola Poly-technica e. do üollegio Pedro II, o-s 
quaes gosam das r·:>ga!'ias de funccionarios feder.aes, ficam exclui-
clos de compartilhar das taxas e emolumentos que os referidos 
institutos de Ensino arrecadar em . n•a fórma da lei n. 2.356, de 31 
de Dezen!'bro d3 1910, art. 3°, n. 2; .assim tambem não é permitti-
do ao profes·sor de categoria official abrir curso livre em salas 
do instituto, labor.atorio1s ou clinicas respectivas." 

Vou ler a ulti·mia emenda e depois de al_gumas refl<exÕei:l con-
cluirei: 

"As congregações d-os institutos de instrucção s·ecunq,aria e 
super ior, no acto -de modificarem os estatutos respectivos, em vir-
tude do art. 18, do decreto n. 8.856, de 5 de Abril de 191,1, pode-
rão alterar as r egras da l:ivre clocencia como entendereIJ:l na SUa 
autononüa did·actica, mas prohibirão que os livres docentes co-
b-rem dos alunmos d9s seus cursos priva.dos 'taxas mais g,ravo-
sas que as dof? cursos officiaes, assim como evitarão que os livres 
c1ooentes examiRem os proprios discípulos." 

Ha por ahi nesses institutos officiaes em via de se transfigu-
rarem em entidades sociaes uma cousa denominada curso liber-
rimo. 

O livre docente contracta com um grupo de alumnos no fim 
dü anuo 1-ectivo preparai-o par.a exame; cobra de cada um 100$, 
500$, 1 : 000$ e em s:eguida -examina os -proprios disci.pulos, appro · 
vando-os com louvo:r:es. 

E' p0siti;va:mei'(te uma. v·erg-onhei.ra. (Apoia cios; 1nuito bem.) 
.A livre docencia é um a instituição profícua; o viveiro dos• 

futuros pra.fessores ; a alrn a da transformação elo instituto offi-
cial em. universidad·e popu-lar. (111u'ito bern.) 

Mas deve,rnos moralizar o exercício dos livres docentes longe 
d6 pactuar com seus abusos. 
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Elles que baraJteiem as taxas dos seus cu.Fsos• particu1ar.es, em 
vez àe venderem appi.-ovações por bom preço. (Muito bem.) 

A Oamarai ·deve attender. as palavras d·e l:lm antigo professor, 
offi<üa.l que, prestes a se retir.ar do l!llagisteri-o, pede aos Srs. 
Deputados que, ao findar . desta Jeg-islat;ura, extirp·em o cancro 
que está d·es.truindo a organização do ensino pubiico, á qual o 
eminente Sr. Rivaàavia Corrêa, a quem muito ·admiro e preso, 
àeu •o seu .nome. (Muito bem; 1rnuito bem. O orador é muito cum-
primentado.) 

Ninguem mais pedindo a palavra é encerrada a 3• discussão 
d0 projecto n.. 351 B, de 1911, e adiada a votação. 

O SR. SIMEÃO LEAL - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a paLavra pela ordem, o Sr. 

·Deputado Simeão Leal. 
O HR. SH\l[EJÃO LEAL (pela ordem) 'RJequeiro preferen-

cia par.a a votaçãJo das emendas offerecidas e do projecto n . 351 B 
(Orçamento do Interior.) 

Consultada .a Gamara, concede a preferencia requerida. 
E' annunciada a votação do· projecto n . 351 B, de 1911, fixan-

d0 a despeza do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores para 
o exerci cio de 1912 ( 3ª di·scussão) ; · 

O SR. PRESIDENTE - :Sobre as emendas d.e ns. 1 a {i, a Com-
lliissão ·emittiu um só parecer, que vai ser lido. 

O SR. SIMEÃO LEAL (1° Secretario) procede·. ª- leitura do 
seguinte 

PARECEI\ 

A Com.missão de ·Finanças, na exiguidade do tempo de que 
dispõe p·ara dar parecer sobre a.s .emendas .apresentadas em 3.• 
discussão do orçamento do inteTior, sente não poder .examinar 
detidame_nte as importantes emendas do Sr. Erico C0elho, refo-
r.entes á reforma do ensino. Elias encaram a .alludi-da reforma 
por um prisma novo, (iue t!lm perfeito eabimento n:.o orçamento, 
mas é pen.a não hajam ·sido apresentadas .antes. 

O pronunciamento da Gamara, na 2ª di.scussã0, foi eloquente 
de IIIlais em relação áqueHe açto Çlo Governo, 
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Conviria talv·ez afastar esse thema dos debates de ultimai hora, 
para que .no anno proJ!;Ímo, com vagar e inteiro conhecimento de 
causa, possa a mesma Camara decidir em definitiva. 

A Commissão não teria duvida em reoommend•ar a approva-
ção de algumas >das emendas do eminente Sr. Erico Ooelho, si 
outras fo-ssem as circumstancias. 

Ass.im, a primeira é, no fu•nd0, razoavel e certa; a segunda · si 
intimament~ não vfaa golp'ear o Conselho Superior, app·arelho no-
vo que a reforma julgbu util e necessari·o, deve ser objecto de 
attenção . da Camara; a terceir.a, como a primeira, acarreta uma 
füodi!l'icação importante, talvez fundada e rncommendave·l si a 
sua emenda immediata nã>o ferisse, ao menos na ;i,pp.arencia, os 
ilituitos primordiaes da reforma, que foram a desofficiali~ação do 
ensino. 

A emenda n. 4 seri•a perfeitamente recommendavel em outra 
ocoasião. 

As d-e ns. 5 e 6 que dizem com o exercido da livre docen 
eia, encerram igualmente materi·a relev·anüssima, que não póde 
ser examinada, ao menos peio relator, ao apagair das luzes. 

A Camara não erraria approvando essas emendas e desta-
c·a.ndo-as todas para um projecto especial que permitta maiior dis-
cussão. 

Bão succe.ssivame11te postas a votos e approvaidas as seguin-
tes emendas de ns . 1 a 6: 

Emenda substitutiva: 
Ao paragrapho unico do art. 1.0 

•Fica ·o Poder !Executivo autorizaidci a aibrir .credHo, afim de 
pro1« r as despezas com as Faculdades d~ Dil' , ;l<\ as ·:r. aculdadr:õ 
de Medicina, a Escolà Polytechnica e o Collegio Pedro II, até a 
importancia de 481: 391$825, verificada a deficiencia da receita es-
Pecial do instituto de ensino, arrecadada por taxas e emolumen-
tos na .fórma da lei n. 2. 356, .de 31 de Dezembro de 1910, art. 3''. 
ll. 2. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Erico Ooelho. 
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Emeni!la suppressi'Va: 
Elimine-se ·a verba n. 21 - Secretaria do Conselõ.0 SuperioF 

de Ensino. 

Emenda additiva: 
As Faculdades de Direito, as Faculdades de Medicina, a Es-

cola Polytechnica e o Collegi0 Pedro n contribuem pp.ra remmile-
raçã0 dos membrns do C@nselho Supe11ioF de Ensino, inclusi:ve seu 
Presidente, e mais despezas da respectiva secretaria, ·observa;ndo-
se o art. 131 do decreto n. 8. 659, de 5 de Abril de 1911, e tabella 
annexa, contri-buiçã0 por igual, de cada instituto de instrucção, de-
duzida do fund© de taxas e emolumentos. que tiver ar11ec'.1dado no 
~emestre. 

Salas das sessões, 24 de Dezembro ·de 1911. - Erk"J Coelho. 

Emenàa suppressiva: 
Subtraia-se da verba 22 - Subvenções aos institutos de en-

sino a quantia de 60: 000$, correspondente a gratificações de 10: 000$ 
aos directores elas Faéuldades ele Direito, das· Faculdades ele Me-
dicina, da Escola Polytechnica e do Gollegio Pedro II, visto se-
rem ele:itos pelas congregações docentes desses institutos. 

Sub-emenda: 
Caso não seja approvada a emenda sup.ra, accrescente-se onde · 

tiver cabimento: 
Os direçtores dos institutos de ensino secun:dario e superior, 

emquant-0 no regimen transitorio, são pessoas de confiança do Go-
verno l!'erleral e de sua nomeação. 

Salas das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Erico Ooelho. 

40 passo que vagar cargo federal do car·po docente, seja na8 
· :F'a,culdades de Direito ou nas l!~aculdades de Medicina, ~.C>ja na Es-
cola Polyt.echn!ca, considera-se ·extincto o cargo federal com sl'as 
l egalias; salvo si couber o preenchimento da vaga a al.gmn mem-
bro ·do magi:sterio official nomeado em data anterior ao d-ecreto 
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n. 8.659, de 5 de Abril de 1911. Quanto aos corpos. administrativos 
dos mesmos institutos de instrucção publica, assim que occorrer à 
vaga considera-se extincto. o cargo federal, cessando desde logo o 
onus do Thesouro Publico. 

Salas das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - l!Jrico Coelho. 

Os professores das Faculdades de ·Medicina, da Escola Poly-
technica e do Collegi_g Pedro H, os quaes gosam das 'regalias de 
!unccionarios federaes,_ ficam excluídos de compartilhar das taxas e 
emolumentos que os referidos institutos de ensino arrecadarem, na 
fórrna da 'lei n. 2.356, ·de 31 de Dez·emblro de 19110, art. 3º, n . II, assim 
tambem não é permittido ao professor de categoria official abrir 
curso livre em salas elo instituto, laboratorios ou clinicas respe-
ctivas. 

Salas das sessões, 24 de Dezembro ele 1911. - Erico Coelho. 

As congregações dos institutos de instrucção secundaria e supe-
rior, no acto ele modificarem os estatutos respectivos, em virtu-
de d-0 art. 13 elo decreto n. 8.656, de 5 de Abril de 1911, poderão 
alterar as regras da livre clocencia, como •entenderem na sua au-
tonomia didactica, mas prohibirão que os livres d·ocentes cobrem 
elos a1umnos, dos seas cursos privados, taxas mais generosas que 
as taxas dos curs-os officiaes, assim como evitarão que os livres 
docentes examinem os proprios discípulos. 

Salas das s.essões, 24 de Dezembro de 1911. - Erico Coelho . 
Consultada, a Carnara approva o r>equerimento do r.elator pa-

ra saem d.esta.caldas as ·emendas ns. 1 a ·6, afim de constituírem 
projectos á parte. 

O SR. FERREIRA BRAGA - Peço a palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela .ordem. o Sr. Depu. 
ta.elo Ferreira Braga. 

O SR. FERREIRA BRAGA (pela Mdem) . declara que votou 
contra as emendas apresentadas pelo illushe Deputado Sr. Erico 
Coelho, porque, sendo a reorganização do. ensino oriunda do de-
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ereto de 5 de Abril udtimo umá construcção instruvel, profunda-
mente defeituosa, anarchica, entende que não ha emendas que se-
jam capalirn de atteliuar os seus deplor.aveis effeitos s©bre a in-. 
strucção nacional. 

São successivament~· postas a v©tos e approvadas as seguintes 
emendas ns. 7 e 8: 

Art. 2°, 1ettra V: 

Accrescente-se in fine, revogado o . referido artigo na parte 
1IDUe S'e refére ao ü1w0sto de transmissão de propriedade. - · r'elix 
Pacheco. 

Ao art. 8°: 
Supprimam-se as palavras "restabelecida para esse fim a ver-

ba constante 'dó orçamento vtgente." - . FeU.x Pacheco. 
O SR. SIMEÃO LEAL ( 1'0 EIPcretario) procede á leitura d0 

parecer da seguinte einénda n. 9': 

Ao art. 15: em vez de 36: 000$, diga-se 24: 000$000. 
Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Carneiro de Re-

zencle. - Alaor Prata. 
A Conrmissão foi vencida em segunda discussão nesse assum-

pto. O r elafor, coherente com o voto ele seus coEegas de Commis-
são, deixa a j·uizo da Camara decidir sobre a. emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Como a Camara vê, a Cornmissão não 
emittiu ' pr.opriamente parecer sobre a emenda, reportando-se ape-
nas ao pa:recer anterior. 

A emenda reduz de 36: 000$ a 24: 000$ a v erba destinada á re-
presentação dos Ministros e Secretarios de Estado. 

Vqu submettel-a á votação. 
Posta a votos, ê a:pprovada a emenda n. 9. 
Em seguida, são successivamente postas a votos e approvadas 

as seguintes emendas ns. 10, 11 e 12. 

N. 10 - Art. 2°: 

Na lettra ni: 

Por 0.esnecessarias supprimam-se as palavras: 
Continuando em vigor a lettra b, do .n. XIII do art. 3°, da lei 

n. 2.356, de 31 ·de Dezembro de 1911. 
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Sala . das sessões, 24 ele Dezembro de 1911. - João Sirnpiicio . 
·- Antero Botelho. 

A emenda é aceitavel. 

N. 11 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a rever o regulamento ·do Instituto 

~'Benjamin Constant'', n . 9.026, de 16 de Novembro de 1911, no 
.sentido de dar aos repetidores cegos as garantias que tinham pelo 
Tegulamento anterior, conforme o art. 90 e paragrapho unico. 

Sala das sessões, de Dezembro de 1911. - Jos é Bonifacio. 
Não parece haver inconveniente na approvação da emenda. 

N. 12 - Verba 13ª - Justiça do Districto Federal: 
Sub~divicla-se a consignação de 12 : 000$ - Despezas corn os ser-

viços dos Jurys -:- da seguinte forma: 

Despezas com os serviços elo Jury ... . ............. . 
-Objecto de ex.pediente para os cinco escrivães do crime 

9:000$000 
3:000$000 

12:000$000 

Sala elas sessões, 24 ele Dezembro de 1911. -- Irineu Ma chaclo. 

Não parece haver nenhum inconveni.ente na approvação da 
emenda. 

São postas a votos e rejeitadas as segu intes emendas, ns. 13, 
14 e 15: 

N. 13 - N. 23. (Destacada ela verba material.) 
O conservador restaurador ela pinacotheca ela Escola Nacional 

de Bellas Artes terá uma cliaria ele 5$000. 
Sala elas sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Bethencourt Filho. 
A Commissão, coherente com a sua opinião anterior sobre va-

1·ias emendas, não pócle clar o seu assentimento á emenda sobre 
1liaria ao conservado'r restaura.dor da pinacotheca da Escola N or-
cional de Bellas Artes. A ve·rba do material não póde ser sobrecar-
rega:cla com despezas de pessoal. E' um sophisma que os orçamen-
tos não devem sanccionar. 

20 



N. 14 - Consigne-se a seguinte v,e-rba. 
2$ diarios .ao continuo :do gabinete 'ªº consultor juricÜco, des··· 

tacando da verba de material a quantia precisa. 
Sala das sessões, 24. de Dezembro de 1911. - Nicanor do. Nas-. 

cirnento. 
O :mesmo parecer dado á emenda a11terior. 

N. 15 - Onde convi,er : 
Ao n. 16 - Ca13ft de Oorrecção: 

Dedu,za-se no material - N.a sub-consignação "Ma-
terfa prima, ferr.am ent:a, co~bustivel, d·espeza 
miudas e ev-entuaes" . . .. .. .. . . .. .. . .. .. . . . .. . 6 : 000$00()· 

Na. sub-consignação " Conservação e melhoramentos do 
·edificio ,; _ . 2 :0()0$"000 

Na sub-consignação "Salario, sustento e curativos dos 
penitenciados " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 : 000$000 

Na sub-consignação "Lampadas, accessorios e lubrifi-
cantes " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 $"000 

Supprima~se a sub-consignaç_ão "Dia.rias a razão de 5$ 
ao aju_dan:te, ao conta;dor, ao ahnoxarife, ao pro-
fessor, a tres escriptur.ario-s e ao pharmaceut:ico ·e 
na de 2$500 ao enfermeiro e ao poTteiro.. . . . . . . . 16 : 470$000 

26 : 965$000 

para gratificação de 3: 000$ annuaes 'ªº director, 3 : 600$ ao aju-
dante, 2: 800$ aio prof.esso.r, 2: 200$ ao contador, 2: 400$ .ao almoxa-
rife, 2: 800$ a cada um dos escripturarios ( 3), 2: 800$ .ao ph,arma-
ceutico, 541$200 ao chefe dos guardas, 141$200 a o ajudante, 160$8(),q 
ac continuo, 900$ ao enfermeiro, 1: 200$ ao porteiro, 200$ a cada 
um dos •ajud•ante·s ( 2 ) , .e 200$ a cada um. dos serventes ( 4) . 

Sala das sessões,. de Dezembro d e 1911. - Sernvhico da 
Nobrega. 

O mesmo parecer ·dado á emenda anterior. 
O SR. PRESIDENTE - A'.s emendas ns. 16, do Sr . L\).me-

nb.a Lins; 17, do 8'r. J osino de Araujo; 18, do Sr . Christiano Bra-
zil ; 19,. · do Sr. H enrique Borges ;· 20, do Sr. Augusto de Lim.a_; 
21, do Sr. Eusebío de Andr.aqe, e 22, do Sr : Nicanor do Nasci-
mento, a Commissão apresentou um só p:;i.recer, prefer indo a em.en-
da do Sr . Nicanor do Nascimento. 
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Nessas con~ições v·ou mandar lêr a emenda offerecida pela 
Com missão. 

(E' lido o pa.r ecer da Co1nmissão.) 
Vpu submetter á votação, em primeiro Jogar, a emenda d o'· 

S.r. Nicanor do Nascimento, que é um substitutivo das emendas. 
de ns. 16 a 22 . 

O parecer da Comm.issão é contrario ao substitutivo, assim. 
como é contrario ás emendas .. 

O SR. JOSINO DE ARAUJO - Peço a V. Ex. que mande· 
lêr o substitutiv•o. 

O SR. PRESIDENTE - O substitutivo já foi lido, não obstan-
te vou mandar lei-o novamente. 

O SR. PRESIDE.NTE - Vou submetter a votos o substituti" 
vo que autoriza o G:overno a subvencionar a assistencia individual 
com a quantia de 500: 000$, rateada entre as assoei.ações e insti-
tutos de caridade que provarem E:xer e·er a beneficencia. 

O substitutivo é o seguinte: 

Ao art . 3° : 
(Consigna verba de 567: 000$) 
Redija-se assim: 
E' .autoriza•do o Governo a subvencionar a assistencia indivi-

dual com a quanti'a de 500: 000$, rateada entr·e as associações e · 
institutos de caridade que provarem . exercer ultimamente a bene--
ficencia .a juizo do Governo. 

Sal•a das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Nicanor 00-
Nctscim e.nto. 

Si a Commissão tivesse ainda alguma cousa a d-izer sobre · 
. o assumpto das sete emendas referentes a auxiI:Ios e subvenções a 
instituiçõ.es de caridade, seria só para manter o seu primeiro pa- · 
recer. Si a Camara não quizer acceitar o substitutivo do Sr . Ni--
canor, que póde a muita gente parecer clamoroso, então rejeite,. 
como será preferivel, o alludido substitutivo e .as emendas. 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Peço a palavra pela 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O _SR. CARDOSO DE ALMEIDA (pelci ordem) - Sr. Presi-

d·~nte, ifCho que a Camara deve votar contra o substitutivo e con-
tra as emendas offerecidas em 3" discussão. 
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A Camara deve manter o que foi votaido em 2• discussão. 
Posta a votos é rejeitada a .emenda n. 22. 
Posta a votos é rejeitada a seguinte ·emenda n. 16: 
Destaque-se da verba 29• - Soccorros Publicos - a quantia 

de 15: 000$ para .subvenção. ao Asylo de Orphãos de Cajurú, em 
Curityba, Estado do Paraná. 

Sala d.as sessões, Dezembro de 1911. - Lamenha Lins.-
Oarvalho Chaves. - Oarlo& Oavalcanti. 

E' annunciada a votação d.a segninte emenda n. 17: 
Ao art. io, n. 29 verba - Soccorros Publicos-accrescente-se: 

comprehendida a quantia de 8: 000$, sendo 2: 000$ para cad.a uma 
elas seguintes instituições: Hospital de S . Vicente de Paula em 
Porto Alegre e casa de cari·dade de Cabo Verde, Machado e Passa 
Q;uatro. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Josino ãe Araujo. 

O SR. JOSINO DE ARAUJO - ·P ·eço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. JESUINO DE ARAUJO (pela orãem) - Sr. Presiden-

te, não vejo razão para que a Commissão aconselhe a Camara a 
recusar esta emenda. 

A emenda não augmenta despeza, não vae de encontro a 
orientação .as·sumid.a pela Camara; prr-opõe-se apenais. a retirar ela 
v·erba - Soccorros Publicos - a pequena quantia de 8: 000$ para 
subvencionar quatro instituiç'ões que não go·sam desse favor. 

A Camaira praticará uma injustiça se rejeitar esta emenda. 
Submettida a voto·s. é rejeitada a ·emenda. 
E' ann unciaida ·a vc, cação da seguinte elillenda n. 18: 

Ao n. 36 do art. 1°: 
Destaque-se a quantia de . 50: 000$, para auxilio .ao Instituto 

de Surdos·l:Mudos do ·sexo feminino da cidade de Itajubá. 
Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Ohristiano Bra- · 

zil. - Moreira Branãão. 

O SR. CHRISTIAN O BRAZIL - P.eço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem á palavra o nobre Deputado. 
O SR. CI-IRISTIANO BRA'ZIL (p ela orãem) - Sr. Presiden-

te, peço toda a · attenção da Gamara par a a medida que se con-
tém nesta emenda. 
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Trata-se de um auxilio a um instituto de surdos-mudos exis-
tente na cidade de Itajubá. 

· Da:da a. importancia deste estabelecimento e tendo-se em at-
trnção os g;randes serviços que elle presta a uma zona das mais 
populosas do sul de Minas e mesmo a uma zona do Estado de São 
Paulo, porque esse municipio · é limitrophe com o Estado de São 
Paulo, estou certo de que a Camara não regateará seu voto á emen-
da . (Muito bern.) 

Submettida a votos é rejeitada a emenda n. 18 . 
São rej eitadas as seguintes emendas .ns. 19, 20 e 21. 

N. 19 - Deduza-se da verba - Soccorros Publicos ou de 
Obras, a juizo da Commissãio, a. quantia de 6: 000$ para subvenção 
ao Asylo Furqu~m, em Vassouras, Esta:do do Rio de Janeiro. 

Sala das sessões, 23 de Dezembro de 1911. - H enriqiie Bor-
ges. 

Justificação : 
O Asylo Furquim mantem e educa um grande numero de m e-

ninos pobres; seu edificio, doado pelo Dr. Caetano Furquim ·de 
Almeida, neoessita ode obras e o asylo não tem patrimonio algum.-. 
Henrique Borges. 

N. 20 - Destaquese do excesso Cle outras verbas, a juízo do 
Governo, a. quantia de 10: 000$ , ·d·e auxilio a cada um dos seguin-
tes· estabelecimentos: Hospitaes de Caridade de Diamantina, Sa-
bará, Villa Nova de Lirrna e Asylo de S. Clemente ( orphanato) de 
Bello Horizonte. 

Sala das sessões, Dezembro de 1911-Augiisto de Lirna. 

N. 21 - Destaque-se da verba "Soccorros Publicos" a impor-
tancia de 10: 000$ paira subvenção do Hospital de Caridade de Ma-
ceió, incluindo-o nas instituições· contempladas no art. 3° do pro-
jecto. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. Eusebio de An-
drade. 

Posta a votos é approvada a seguinte emenda. 

N. 23 - Accrescente-se depois das palavras qiiatro procurado-
res as palavras - e solicitaclores - e depois das palavras - aos 
procuradores - as palavras - e .solici.tadores . 
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Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Celso Bayrna. 
Assim ficará redigida a emenda: 
s) a reorganizar, na vigencia do actuai exerc1c10 financeiro 

..a Procuradoria da RepubHca no Distrioto Federal afim de melho-
rar o processo da cobrança da divida activa e a defesa elos interes-
ses da União nos demais feitos, podendo estabelecer para os qm>.tro 
_procuradores e solicitadores as mesmas vantagens concedidas p?-1,a 
legislação vigente aos procuradores e solicitadores dos Feitos da 
Fazenda Municipal. 

A emenda deve ser acoeita por equidade. 
São successivamente postas a votos e rejeitadas as emendas 

ns. 24 e 25: 

N. 24 -- Fica o Governo autorizado a declarar em disponibi-
llilidade os assistentes e preparadores victalicios da Faculdarl2 de 
.Medicina d.o Rio de Janeiro, sob proposta dos respectivos titulares. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911. - Lanwimier Go-
·àofredo. 

Não parecernlo assumpto propriamente orçamentario, o rela-
·to·r não aceita a emenda. 

N. 25 - Onde convier: 
.Art. Os funccionarios administrativos de que trata a let-

tra f do n. 1 dQ decreto 1-egislativo n. 2.419, de 11 de Julho de 1911, 
desde que estejam no exercício de cargo electivo, estão cornprehen-
Ciidos na inactividade de que falia o paragr·a'pho unico, do art. 5°, do 
citado decreto. 

Sala das sessões, 24 de Dezembro de 1911.. - Pedro Moacyr. 
O relator acha o assumpt0 estranho ao orçamento do Inte-

-rior e não aconselha por isso a approvação da emenda, que visa 
·a lterar o que está estabelecido sobre os casos de inelegibilidade 
·na lei . federal respectiva. 

E' annunci.ada a votação da emenda n. 26. 
O SR. PEDRO MOACYR - Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palav·ta. 
O SR. PEDRO MOACYR - Sr. Presidente, limito-me a de-

<elarar que voto contra esta emenda. 
Posta -a v0tos é apprõvada a. emenda ' n. 26. 
O SR. BAPTISTA DA MOTTA - Peço a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. 
O SR. BAPTISTA DA MOTTA - Requeiro verificação da VO· 

fação. 
O SR. PRESIDENTE - Vai se proceder á verificação. (Pausa.) 
Procedendo-se á verificação da votação reconhece-se terem vo· 

tado a favor uifo Srs. Deputados e contra 73 .. 
O SR. PRESIDENTE - Estando finda a hora da sessão e 

não se podendo continuar na votação, mesmo que houvesse nume-
ro, é inutil a chamada. (Apoiados.) 

O SR . PRESIDENTE - Devo d·izer á Camar.a que a emenda 
n. 1, hontem apres·entada pelo Sr. Deputado Erico Coelho e que, 
no jornal da Casa, está como tendo sido destacada a requerimento 
d(' relator do Orçamento do Interior, não fo.i incluída no nume· 
r·o daquellas que o relator ,exigiu que fossem destacados, porque 
tal emenda refere-se a assumpto pertinente ao orçamento, e é mais 
·de r·ed·acção do que propr,iamente de imateria essencial. 





SESSÃO DE 25 DE SETEMBRO 

:&:'' annunci-ada a . continuação da votação do projecto n. 351° B, 
de 1911, fixando .a despeza do Ministerio da Justiça ·e Negocios 
Interiores paTa 'º ex0ercicio de 1912 (com emendas) (emend.a nu-
mero 26 e seguntes) (3• discus·são). 

E' annunciada a votação da seguinte emenda n. 26: 
Art. E' o Governo autorizado: 
A tornar extensiva .aos pretor·es nomeados na vig·encia da lei 

n. 1.030, de 14 de Novembro de 1890, os direitos e vantagens que 
lhes foram i•econhecidos por accórdão do Supremo Tribunal pro-
ferido .em ultima instancia. 

Sala das sessões, Dezembro de 1911. - Celso Bayma. 

O Supremo Tribunal Feder.a! em accórclão proferjdo em ulti-
ma instancia e sem recurso algum, considerou revogado o art. 17 
da lei n . 1.030, de 14 de Novembro de 1890 pelo disposHivo •ex-
presso no art. 57 da CoTustituição Feder.a!. 

Assim o pretor, como magistrado, era vitalicio desde aqU:ella 
C!ata. 

A emenda mandancl.a torn.ar extensivo os direitos assegurados 
pela sentença alludjd.a aos cinco pr·etor·es qjue se acham em· iden-
ticas condições elo litigante, evita o pagamento d.e custas pela 
União e autoriza o que é commummenté feito no Exercito · e na 
Armada sempr·e que se trata de sentenças que aproveitam .a offi-
ciaes em condições analogas. 

E', portanto, uma medida de justiça, eqjuiclacl•e e direito o que 
a emenda prescreve. 

A Gamar.a já ·.deu o ·s·eu v.oto em favor da vHaliciedade dos 
· preto.res. Não seria coher ente se rejeitasse agora emenda identi-
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ca. O relator guarda todavia a sua anterior opinião, deixando que 
a Camara decil'fa em sua alta sabedoria. 

O SR . CELSO BAYMA - Peço a p.alavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem 'º nobne 

Deputado. 
O SR. CELSO BAYMA (p elei ordern) - Sr. Presidente, peço 

a V. Ex. se digne consultar a Casa sobre si consente na retirada 
desta ,emenda. 

Consultada, a Camara consente na retirada da emenda. 
E' annunciada -a votação da 'seguinte emenda n. 27: 
"São extensivos aos mestres do Collegio Pedro II as regalias 

do art. 35 da lei organica, approvada pelo d·ecreto n. 8.650, de 5 
de Abril de 1911. • 

Sala das sessões, de Dezembro de 1911. - Freclerico Bar-
ge.s . - Annibal Freire. - Esmeralclino Bancleira. 

As regal,ias ele qué se trata são d.a vitaliciedade, que agora 
se quer conceder aos mestres do Collegio Pedro II. O relator opi-
ne. pela rejeição da emenda. 

Em seguida é posta ·a votos e rejeitada a referida emenda 
n. 27. 

E ' o projecto assim emendado e approvado em 3ª discussão 
enviado á Commissão de Redacção. 

E' approvad·a. 

N. 351 D -1911 
REDACÇÃO FINAL DO PROJECTO . 351, DESTE ANNO, QUE 

FIXA A DESPZA DO MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGO-
CIOS INTERIORES PARA 1912. 

O Congresso Nacional decreta: 

A.rt. 1°. O Presidente da Republica é autorizado a despender, 
pelas r epartições do Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, 
com os serviços designados nas seguintes verbas, a quant ia de 
10: 200$000, ouro, e 36.936: 709$564,5. 

1 . Subsidio do Presidente da Re-
publica ........... . ... . . . 120:00('$(101) 



.2. Subsidio do Vice-Presidente da 
Republica .... ............ . 

~. Gabinete do Presidente da Re-
publica ....... ....... .... . . 

4 . Despeza com o palacio da Pre·-
sidencia da Republica ...... _ 

5. Subsidio dos Senadores. Au-
gmentada de 12: 000$ para r e-
presentação do 1° Vice-Presi-
dente do Senado ........... -

-6. Secretaria do Senado. Au-
gmentada de 2: 550$, ficando 
assim redigida a sub-consi-
gnação: - Para gratificações 
.addicionaes: de 15 % ao vi-
ce-director, a um official, ao 
auxiliar dos serviços de Or-
ganização dos Annaes e ao 
porteiro da secretairia; de 
20 % ao director, até 13 de 
Fevereiro, ao bibliothecario 
até 8 de Julho, a dous offi-
ciaes, ao ajudante do portei-
ro do salão e a um continuo; 
de 25 % ao director, a partir 
de 14 de Fevereiro; ao bí-
bliothecario, a partir de 9 de 
Julho; a um official, ao con-
servador da bibliotheca e a 
i.1m continuo; de 30 % ao 
archivista, ao porteiro do sa-
salão, ao .ajudante do portei-
ro da secretaria e a um con-
tinuo. 

A' consignação "Pessoal " ; 
Diminui da de 4: 752$000, cor-
Tespondentes aos vencimentos 
de um continuo cujo logar foi 
supprimido pela deliberação 

36:0ú0$000 

76:800$000 

151:'140$000 

558: 000$000 . 



'\ 
do Senado 
de 1911 ; 
4:752$000 
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de 9 de Novembro 
e augmentada de 
para vencimentos 

de um auxiliar do serviço de 
organização dos Annaes, car-
go creado por deliberação do 
Senado, tambem 'de 9 de No-
vembro d,e 1911. 

A' sub-consignação - " Dis-
pensados do serv,iço " : 

Augmentada d·e 792$000, pa-
ra pagamento da gratifica-
ção addicional de 20 % sobre 
os vencimentos de 3: 960$, com 
que foi dispensado do servi-
ço o continuo José de Hollan-
da Cavalcante (resolução do 
Senado de 9 de Novembro de 
1911. Total da verba . . .... .. . 

7 . Subsidio d-os Deputados. Au-
gmentada de 12 : 000$ para r e-
presentação do presidente da 
Gamara ... . ....... .. .... . . 

8. Secretaria da Camara dos Depu-
tados. 

Pessoal : Augmentarn.a 
nesta ve·rba de - 2 : 975$800, 
sendo: 357$400 para corrigir 
o erro de calculo na impor-
tancia total destinada a gra-
tificações addicionaes; réis 
2 : 138$400 para pagamento de 
gratificações addicionaes a 
tres continu-os -que completam 
10 annos de serviço, a contar 
de 1 de Janeiro, á razão de 
15 % e 480$ para pagamento 
da differ ença da gratificação 

719: 905$912-

1.920:000$000-
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addicional de 15 o/o a 20 o/o a 
um 1° official e a um ajudan-
te de porteiro, este de 1 de 
Janeiro e aquelle de 1 de Ju-
lho em deante; 

6: 040$800 prura as gratifica-
ções addicionaes que percebem 
os funccionarios da Secreta-
ria da Camara dos Deputados 
que passarão a ser ·de 15, 20, 
25 e 30 o/o par.a os funcciona-
rios que contarem mais de 10, 
15, 20 e 25 annos de serviço; 

2: 250$ para pagamento de 
gratificação addicional de 
15 % -a um superintendente 
da redacção dos debates, que 
completa 10 annos de serviço, 
a começar dé 1 de Janeiro em 
deante; 

Dispensad-0s de serviço: 

Augmentada de 20: 102$400, 
s endo 14: 400 para pagamento 
de vencimentos, durante o 
exercido, a um chefe ·de reda-
cção dos debates, dispensado 
do serviço, com todos os venci-
mentos, por deliberação da 
Camara, de 30 de Agosto de 
1911, e 5: 702$400 para paga-
mento de vencimentos, inclu-
sive gratificação addicional, 
iiurante o mesmo exercicio, a 
um continuo igualmente dis-



pensado do serviço, com todas 
as vantagens de seu cargo e 
por deliberação da. mesma da-
ta; 

Material: 
Augmentada de 51: 200$000, 

sendo: 20: 000$ para limpeza 
e conservação de moveis, sub-
stituição de tapetes, cortinas, 
etc., e 7: 200$ para pagamento 
de vencimentos, durante o 
exercicio, á razão de 600$000 
mensaes, ao encarregado do 
serviço da organização dos do-
cumentos parlamentares ; 

20: 000$000 para que a Me-
sa .. ou Com:missão de Policia 
contracte a publicação, em 
volumes, dos trabalhos relati-
vos a documentos parlamen-
tares, até que a Imprensa Na-
cional funccione regularmen-
te; 

3: 600$ para completar a 
gratificação da 250$ a cada 
um dos 12 serventes de Se-
cretaria ela. Camara dos Depu-
tados; 

4: 000$000 para despezas de 
far·damentos a dous porteiros, 
dous ajudantes de porteiro, 
20 continuos e 12 serventes. 
Total da verba ............ . 

9' Ajudas de custo aos membros 
do ·Congresso Nacional. ..... 

944:1Q6$31S 

275:000$00() 
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10 . Secretaria de Estado: 

Pessoal: 

1 Ministro de Estado - Decr. 27 H 
de 1 de Dez. de 1889 .... . .. . 

Grat~ficação ao Ministro para repre-
. sentação - Decr. leg. n. 260, 

de 20 de Dez. de 1894 ... . .. . 
Gratificação ao . pessoal do gabinete 

do Ministro - Leis ns. 266, 
de 24 de Dez. de 1894; 652, 
de 23 de Nov. de 1899; 957, de 
30 de Dez. de 1902; 1.617, de 
30 de Dezembro de 1906; e 
2.221, de 30 de Dez. de 1909. 

Gratificação ao assistente do Minis-
' terio, -para representação 

Lei n . 266, de 24 de Dez. de 
1894, e decr. n. 3.191, de 7 de 
Jan. de 1899, § 3° do art. 2° 

·e art. 18; e lei n. 2.356, de 31 
·de Dez. de 1910 . . .. . .... . . . 

3 Directores geraes a 12: 000$000 de 
ord. e 6: 000$ de grat.-Decs. 
ns. 3.191 de 7 de Jan. de 1899, 
art. 2°; 1.555, de 13 de N ov. 
de 1906; e 2.092, de 31 de 
Agosto de 1909; e lei n . 2.221 
de 30 de Dez. de 1909, e Dec. 
n . 9.196, de 9 de Dez. de 1911 

6 Directores de secção a 8: 000$ de 
ord. e 4: 000$000 de grat. -
Idem .... . ..... . ...... . 

13 Primeiros officiaes a 6: 400$ de 
·ord. e 3: 200$000 de grat. -
Idem .. . ... . .......... . 

12 Segundos officiaes a 4: 800$ de 
ord. e 2: 400$ de grat.-Idem 

24:000$000 

12:000$000 

6:000$000 

3:600$000 

54:000$000 

72:000$000 

124:800$000 

86:400$000 
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28 Terceiros officiaes a 3: 600$ de 
ord. e 1:800$ de grat.-Idem. . . .. .. · · · · · · 

1 Porteiro com 4: 000$ de ord. e 
2: 000$ de grat. - Idem . . . . . . ... · · · . · · · · 

1 Ajudante de porteiro com 2: 880$ 
de ord. e 1: 440$ de· grat. -
Idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . .. . . 

6 Coutin,uos a 2: 000$ de ord. e r éis 
1: 000$ de grat. - Idem. . . . . .. . .... · · · · · 

1, Continuo do gabinete do Minis-
tro com 2: 400$ de ord. e r éis 
1: 200$ ue grat. - Idem. . . . . . . ........ · · 

5 Correios a 2 : 000.$ de or·d. ,e 1: 000$ 
de grat. - Idem . . . . . . . . . . . . . .. .. · . . · · · · 

Para o funccionario da Secretaria, 
ou pessoa estranha, que exer-

cer o logar d.e director do gabi-
nete do Ministro - Lei u. 
2,221, de 30 de Dez. de 1909 .. 

Para -0 funccionario da mesma Se-
cretaria que exe·rcer o logar 
de official de gabinete do Mi-
nistro - ·Idem .. ...... . .. . 

Para o 3° official que auxilia -0 con-
sulto r geral da Republica -
Idem . . . . . ...... . ........ . 

Pessoal sem nomeação: 

Na consignação - "Para 
gratificação a dous auxilia-
r es no serviço de expediente 
e registro ·de patentes da Guar-
da Nacional, na razão de 
3 : 600$ - supprima-se o cr edi-
to de 7: 2ÓO$, visto ter aquel-
le serviço passado para os 
fúnccionarios da Secretaria, 

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

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

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

151:200$000 

6:00ô'$000 

4:320$000 

18:000$000 

3:600$000 

15:000$000 

12:000$000 

6:000$000 

1:200$000 
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á vista da reorganização dada 
pelo decreto n. 9.196, de 9 de 
Dezembro de 1911 . 
. Serventes . . . . .......... . 
Para gratificação a um au-

xiliar do archivo da Secreta-
ria ... 

Material: 

Diminui da de 6: 000 para 3: 000$ a 
consignação de serviço tele-
graphico por companhias es-
trangeiras 

Total da verba. 
""'11 . Gabinefü do consultor geral .da 

Republica . . . .. ...... .. .. . 
12. Justiça Federal - Incluída a 

quantia de 1: 440$ para gra-
tificação de 720$ annuaes a 
dous officiaes de justiça, sen-
do um no Juízo Federal do 
Rio de Janeiro, e outro no 
do Paraná. Augmentada de 
12: 800$ a consignação-Alu-
guel de salas destinadas ás 
audi-encias dos juízes seccfo-
naes, etc. . . . ............ . 

13. Justiça do Districto Federal. 
Augu:nentada de 15: 600$000 
para elevar de 100$ merusaes 
a 200$ o aluguel de 11 pr-e-
torias urbanas, e de 50$ men-
saes a 100$000 o aluguel de 
dua;s pretorias suburbanas. 

A sub-consignação - Des-
pezas CO!Ill os serviços do ju-
ry - fica assim redigida: 

... ' ; ' ...... . 10:800$000 

2:400$000 

91:258$118 

704:578$118 

19 :605$000 

1.706:075$(i1~ 

21 



344 

"Despezas com os serviços 
do jury" 9: 000$000; "Objectos 
d·e expediente para os cinco 
e s c r i v ã 1e s do crime" réis 
3: 000$000. 

Total da v1erba 
14 . Ajuclas de custo a magistrados 

- Reduzida de 11: 000$000 a 
8: 000$000 a consignação -
Para occorrer ao pagamento 
do pr.imeiro estabelecimento 
e . de 3:000$ a 2:000$ a de 
- Para ajudas de custo a 
juizes secctonaes, etc. . .... 

15. Policia do Districto F'ederal -
Incluir no material ·da Re-
partiç~o Central de Policia a quantia de 20: 000$ para 
pagamento a peritos e des-
pezas com a expulsão de es-
trangeiros e ·extr1adicçã.o e 
passagens via mar.itima -
Restabelecida no pessoal de 
nomeação do Chefe d·e Poli-
cia - rubrica Guarda Civil 
- a quantia de 1. 098: 000$, 
para diarias de 5$000, a caida 
um dos 600 guardas de 2° 
classe - Reduzida de 24: 000$ 
a 20: 000$000 a consignação-
Padiolas, camisolas, etc., da 
Repartição da Policia, de réis 
10: 000$ a 8: 000$000 a de -
Camas, colchões, da Colonia 
Correccion:al dos Dous Rios; 
de 25:000$000 a 20:000$000 a 
de - Ferramentas, sua con- . 
~ervação, .etc., da Escola .Pre-
munitori'a ·Quinze de Novem-

-'(;. 

663:753$559 

10:000$000 
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bro. - Eliminar no mate-
rial da mesma Escola a quan-
t ia de 30 : 000$000, consigna-
da para - Pedrei.ro.s, calce-
t eiros. - Incluidas as quan-
tias de 699: 190$594 para pes-
soal e material da Brigada 
Policial e de 45: 938$326 pa-
ra reformados, afim de ser 
substituida pela nova tabella 
organizaida, de conformidade 
com o decreto n. 9. 012 de 4 
de Outubro de 1911, a que 
se acha na proposta - An-
gmentada de 1:770$ a consi-
gnação- e gratificações ás pra-
ças engajadas .e as que tive-
rem mais .de 10 ,annos de ser-
viços sem interrupção; au-
gmentada de 77: 190$ para 
"gratificação esp.ecial aos sar-
gentos effectivos" - Reduzi-
da qe 5: 000$ a consignação-
" remonta de animaes; reduzi-
da de 35: 000$ a consignação 
"obras, e c.onservação dos 
quarteis, repartições e hospi-
tal" . 

16. Casa de .corr.ecção - Elimina-
da. a palavra - vestuario-na 
sub-consignação Salario, 
sustento - Reduzida de réis 
31: 000$ a 15: 000$ a sub-consi-
gnação - Consumo annual de 
luz electrica; de 80: 000$ a 
50: 000$ a de - Ma teria pri-
ma, ferramentas, etc., e de 
6:000$ a 5:000$ a de~ Co~-

8 . 041:177$494 
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i;ervação .e melhoramentos dü 
edificio ............ .. ... . . . 

17 . Guarda Naci·onal . . . . .. . . . .. . 

18. ARCHIVO NACIONAL 

Pessoal 

1. director com 8: 000$ d·e ordenado 
e 4: 000$ de gratificaçãio, decre-
to n. d·e de Dezembro 
de 1911 .... . .... . .. . ....... . 

3 chefes de s•ecção a 5: 600$ de ·0r-
denado e 2: 800$000 ·de gratifica-
ção, idem . .. .... . .... . ..... . 

4 archivistas a 4: 800$ de ordenado 
e 2: 400$ de gratifcação, idem. 

3 sub-archivistas a 4: 000$ de orde-
nado e 2: 000$ de gratificação, 
·d·em ...... . .. . ... .. ... . . . .. . . . 

!l amanuenses a 3: 000$000 de orde-
nado e 1: 500$ de gratificação, 
idem ...... . .. . . . . ...... . . . . 

1 porteiro com 2: 000$ de ordenado 
e 1: 000$ de gratificação, idem . . 

1 ajudante de port:eiro com 1: 600$ 
de o.rdenado ·e 800$ de gratifi-
cação, idem . . ........... . ... . 

Para o archivista que serve de .se-
cretario, ,idem , , .. . .... . . . . . 

Pessoal subalterno 

6 serventes , .. . .. " . .. ......... . . . 
1 inspector das officinas de encader -

naçã.o e typographfa . . .. .... . 
i zelador de machnas a 125$0"00 .. . 
1 aprendiz de typographo a 80'$00'0 
1 d.ito encadernador a 30$000 . . . . . . 

. .... · ... .. . . 

..... . ..... ·. 

• \ • ..... . ... . 

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

315:796$10G 
35 :100$000 

12: 0'00$000 

25 :'200$000 

28:800$000 

18:000$000 

40:500$000 

3 :000$000 

2:400$000 

1:200$000 

10:800$000 

3:600$000 
1:500$000 

960$000 
360$000 



2 encadernadores-douradores a 5$ 
diarios . . . . ................ . 

l co!111positor com 6$000 diarios .. . 
1 impressor com 5$ diarios .. . .... . 

Material 

Reduzida de 17: 800$ a 15: 000 $ a 
consignação - Para compra ·e 
cóp.ia de documentos, etc .... . 

Total da verba .. . ..... . 
19. Assistencia a Alienados - Sub-

stituida pela nova tabelia 
da Assi•stencia a Alienados 
organizada de accôrdo com 
o decreto n. 8.334, ·de 11 d e 
Julho de 1911, a que se acha 
na proposta do Goverm> -
Augmentada de 400: 000$000 
para tnstallação d.as nov.as 
colonias agricolas de aliena• 
dos . . . ... . ... . . .. ....... . . 

2C. Dil'ectoria Ger.al de Saude Pu-
blica - Reduzida-Repartição 
Central - de 7: 000$ a 5: ()00$ 
a sub-Gonsignação - Livros, 
objectos de expediente, etc. 
- Supprimida a consignaç.ão 
de 3: 660$ para diaria de ali-
mentação dos ajudantes da 
directori.a, etc., e d·e 15: 000$ 
a 10: 000$ a de - Impressões, 
pubUcações, etc.; - ReduzidiL 
a 100: 000$000 a de - 'Ma-
terial, construcções, etc.-,Sub-
.stHuid•a a rubrica - Serviço 
de P.rophylaxiia .da Febr·e 
.Amarella, p·ela seguinte: 

3:660$00(! 
2:196$000 
1:830$000 

18Q:S02$118 

2. 225: 619$1 i~; 
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Pessoal 

1 inspector de serviço a 9: 600$ de 
ord. e 4: 80.0$ de grat., idem. 

1 administrador com 4: 800$000 ele 
ord. e 2: 400$ de grat., idem. 

1 almoxarife com 4: 000$ de ord. e 
2 : 000$ de grat., idem ....... . 

1 escripturario - a r c h •i v i s t a com 
3:200$ de ord. e 1:600$000 de 
grat., idem . ............... . 

30 auxiliares iacademicos a 1: 600$"000 
de ordenado e 800$ de gratifi-
cação ................. . 

5 chefos de turmas a 2: 400$000 de 
.. ord. e 1: 200$ de grat., idem. 

P essoal subalterno 

Trabalhadores, pedreiros, bombei-
ros, torneiros, carroceiros, se-
g·eiros, machinistas, foguistas, 
cocheiros, ajudantes, serven-
tes ele 1" classe, serventes de 
2• cla;sse, etc., lei n. 2.356, de 
31 de Dez. de 1910 ... . .... : .. 

120 capatazes a 2:160$000 . ........ . 
5 carpinteiros a 3: 000$000 ...... . 

15 guardas de 1 n classe a 2: 400$ .. 
15 guardas de 2ª classe a 1: 800$ .. 

Material 

Material para o.s serviços de pro-
phylaxia .. .... ........... . 

R eduzida de 36: 960$000, o credito 
do "Pessoal 
da rubrica 

sem nomeação" 
"Inspectoria de 

. ' 

14:400$000 

7:200$000 

6:000$000 

4:800$000 

72:000$000 

18:000$000 

960:000$000 
259:200$000 
15:000$000 
36 :000$000 
27:000$000 

100:000$000 
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Isolamento e Desinfecção", 
d,iminuidas convenientemente 
as diversas classes desse pes-
soal pela directoria. 

InstJectorva de Isolcimento e 
Desinfecção - -de 90: 000$ e 
72: 000$000 a ·sub-consignação 
Sustento e forrag.em ide ani-
maes - de 100: 000$ a 84: 000$ 
a de - Desinfectantes e ma-
terial de d·esinfecção; de 
96:000$ a 94:000$000 a de -
Conservação e acquisição de 
material; func1id•as ias· .con-
signações "oom:bustiv·el, lubri-
ficant1e, .ass·eio -e ·eventuaes ", 
com 10 .cr·edito de 14: 000$000 

-Laboratorio Bacteriologico-
ode 2 : 000$000 a 1: 500$000 a 
ide - Objectos d e exped>iente e 
livros, de 3: 000$ a 2 : 500$000 
a d·e A 0sse1o, .e even.tua€s; 

Ho spiJtal de S. Sebastião - de 
8:000$ a 6:000$ •a de - Com-
bustivel, etc., de 30: 000$000 a 
25 : 000$ a de - Provi.sões de 
pharmacia, de 15 : 000$000 a 
12:000$000 a de ---: Roupas e 
utensilios, de 10: 000$000 a 
8:000$ a de - Illuminação, 
de 6 : 000$ a 5: 000$000 a de 
Material clinoico, de 5: 000$000 
a 2: 500$ a de - Moveis, de 
24:000$ a 20:000$000 a de -
Conservação do . material d13 
6 : 000$ a 3: 000$ a de - Sus-
tento e forragens de ani-
maes, de 30: 000$ a 20: 000$ 
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a de - Eventuaes; Hospital 
Paula Ganàido - de 24: 000$ 
a ZO: 000$ a de - Custeio do 
hospital; Material geral -
d'e 60 : 000$000 a 48: 000$000 a 
de - Moveis e objectos de 
expediente, de 30: 000$000 a 
20: 000$000 a d·e - Gratific::.-
ções ao pessoal de accôrdo 
com o regulamento da Di-
rectoria; eliminadas as con-
s ignações, "Para acquisi-
ção, concertos, combustível, 
lubrificantes, etc., na Capi-
tal Federal e no Estado do 
Rio"; " Idem, idem, nos Es-
tados"; "Aluguel d·e casas 
para as Inspectorias ", por 
estarem incluídas nas ser-
v.iços de que trata -0 decreto 
n, 9 .157, de 29 de Novembro 
de 1911; supprimidas na ver-
ba - "Material geral " - as 
consign.a,ções: 

"Para acquisição de um rebocador 
possante para a Inspectoria 
do Parã; 

"Para a construcção de um edifi-
cio para .abrigo elo material 
fluctuante da Inspectoria do 
Rio Grande do Norte." 

Incluída a tabella seguinte el os ser-
viços de policia sanitaria e el e 
prophylaxia d·os portos ela R e· 
publica. 
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Rio de Janeiro 

ProphyJ.axta do porto. 
Pessoal: 
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1 Inspector com 7: 200$ de orde-
nado e 3: 600$ de gratificação, 
decreto n. 9.157, ele 29 de No-

vembro de 1911 .. .. ... ....... . 
Policia sani:taria do porto. · 
·Pessoal: 

f'i . füspectéres de saude com 6:400$ 
de ordenado e 3: 200$ de grati-
ficação, idem . ........... .. . 

4 medicos auxiliares com 4: 800$ de 
ordenado e 2: 400$ de gratifi-
ca,ção, idem ... , ... .. . ...... . 

l encarregado de material fluctuan-
te com 4: 000$ de ordenado e 
2: 000$ de gratificação, idem. 

1 interprete com 2: 800$ de orde-
. nado e 1: 400$ de gratificação, 

idem ................ .. ... . 
3 guardas sanitarios com 1: 600$ de 

ordenado e 800$ de gratifica-
ção, idem .............. ... . 

Estados 

Portos de 1 • classe: 
Manáos, Belém, Recife, São Sal-

vador, 1Santos. ·e Rio Grande 
.ao Sul. 

Pessoal: 

6 inspectores de saude com 4: 800$ 
de ordenado e 2: 400$ de gra-
tificação, idem ......... . .. . . 

12 ajudantes com 3: 200$ de ordena:-
do e 1: 600$ de gratificaçã0, 

_., i!Wem, .................... . 

' .. .... ...... 10:800$000 

57:600$000 

28: 800~p000 

6 :-000$000 

4:200$000 

7: 200$000 

43:200$000 

57:600$000 
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6 secretarios com 2: 400$ de ord<;ina-
do e 1: 200$ de gratificação, 

idem . . ...... .... ........ . . 
6 escripturarios-archivistas com r éis 

1:600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, idem ... . . . ... . 

18 guardas sanitarios com 1: 000$ 
de ordenado e 500$ de gratifi-
cação; idem ... , .. . .. . ..... . 

Portos de 2ª classe : 

Sãio Luiz, Fortaleza, Victoria Para-
naguá .e Corumbá. 

Pessoal: 

5 inspectores de saude com 3: 600$ 
de ordenado e 1: 800$ de grati-
ficação, idem .. .. .......... . 

5 ajudantes com 2: 400$ de ordena-
do e 1: 200$ de gratificação, 
idem ... . ...... .. .... . . 

5 escripturarios-archivistas com r éis 
1:600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, idem . ... . . . . . . 

1 O guardas sanitarfos com 9: 600$ 
de ordenado e 480$ de gratifi-
cação, idem . .............. . 

Portos de 3ª classe: 

Amarração, Natal, Cabedello, Maceio, 
Aracaju' e .FJorianopolis. 

6 inspectores de saude com 3: 200$ 
de ordenado e 1: 600$ de gra-
tificação, ·idem 

21:600$000 

14:400$000 

27:000$000 

163:800$000 

27:000$000 

18 :000$000 

12 : 000$000 

14:440$000 

71:440$000 

28 : 800$000 
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6 ajudantes com 2: 000$ de ordena-
nado e 1: 000$ de gratificação, 
idem .. . . . . . .. ..... . . .. . 

6 ·escripturarios - archivistas com 
1:600$ de ordenado e 800$ de 
gratificação, idem ......... . 

12 guardas sanitarios com 800$ d e 
ordenado e 400$ de gratifica-
ção, idem .. ...... . ........ . 

Portos de 4" classe: 

Itajahy e São Francisco 
2 inspectores de saude coin 2: 400$ · 

de ordenado e 1:200$ de gra-
tificação, idem .. . ......... . 

2 guardas sanitarios com 660$ de 
ordenado e 330$ de gratifica-
ção, idem .. . ..... . ..... .. .. . 

Pessoal subalterno. 

R'io de Janeiro 

Prophylaxia Çlo porto. 
1 mestre do navio de desinfecção a 

10$ diarios, decreto n. 9 .157, 
de 29 de Nov·eimbro d·e 1911 . . 

1 machin,ista a 10$ dia rios, idem .. 
3 foguistas a 6$ diarios , idem .. . .. 
8 marinheiros a 5$ dfarios, idem . . 
1 chefe de desinfectadores com a 

gratificação de 3 : 000$ an-
nuaes, idem ... . .... ... . . 

4 desfüfectaidores com a gratifica-
ção de 2: 400$ annuaes, idem 

18:000$000 

14:400$000 

14:400$000 

75:600$000 

7:200$000 

1 :980$000 

9: 180$,00!) 

3:660$000 
3:660$000 
6:588$000 

14:640$000 

3:000$000 

9:600$000 



Policia sa:nitaria do porto. 
1 mestre de navio a 10$ diarios, 

'idem . . ....... .. . . ... . . . . , 
1 machinista de navio a 10$ diarios, 

idem .. ..... .... , . . ...... . 
5 mestres de lancha a 9$ diarios, 

idem .... .. . . ...... . . . . . . . . 
8 foguistas a 6$ diar,ios, idem . . . . . . 
25 marinheiros a 5$ diarios, idem .. 
1 servente com a gratificação d·e 

1: 200$ annuaies, idem . . ... . . 

Estados 

Portos de l" classe : 

Manáos, Belém, Recife, São Salva-
dor, Santos e Rio Grande do 
sul 

12 mestres de lancha a 8$000 dia-
ri'o·s . . ... ...... . . ... . . .. . 

12 machinistas a 8$ diarios, idem .. 
l'.~ foguistas a 5$ diar.ios, idem .. .. 
48 marinheiros a 5$ diarios, id·em .. 
6 desinfectadores de l" classe com a 

gratificação de 2: 400$000 an-
núaes, idem .. .. .. .. ..... .. 

12 desinfectadores de 2• classe com 
a gr.atifica1:ão de 1: 800$ an-
nuaes, idem 

Portos de 2• classe: 

São Luiz, Fortaleza, Victoria, Para-
nagu·á e Corumbá. 

5 mestres de lancha a 7$000 diarios, 
·i d·em . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

5 machinistas a 7$ diarios, iderµ .. 
5 fog:uista:s a 4$ diar.ios, idem .. .. . . 

3:660$000 

3:660$000 

16:470$000 
17:568$000 
45 : 750$000 

1:200$000 

35:136$000 
35:136$000 
21:960$000 
87.: 840$000 

14:400$000 

21:600$000 

:{.2:810$000 
12:810$000 

7:320$000 



20 marinheiros a 4$ diarios, idem . . 
10 desinfectadores coní a gratifi'ca-

ção de 1: 800$ annuaes, idem 

Portos de 3ª classe: 

Amarração, Natal, Cabedello, Ma-
ceió, Aracaju' e Florianopolis 

6 mestres de lancha a 7$000 diarios, 
.idem ............ .. . .... . . 

6 machinistas a 7$ diarios, idem .. 
6 foguistas a 4$ diarios, idem .. .. 
2·± marinheiros 'ª 3$ diarios, idem .. 

P.ortos de 4" classe: 

Itajahy: ·e São Francisco 

2 machinistas a 5$ diarios, .idem . . 
2 patrões a 4$ dia:rios. Decreto nu-

mero 9.157 de 29 de Novembro 
de 1911 .. . ........... .. . . . 

2 marinheiros a 3$ diarios, idem .. 

P es,soal subalterno 

Matericil 

Alugu el de casas para as Inspecto-
rias . 

Rio cie Janeiro 

Prophylaxia do porto: 

Expediente, desinfectantes, utensi-
lios de desinfecção e despe-
zas ·eventuaes . . . .. . . .• ..... 

29:280$000 

18:000$000 

15:372$000 
15:372$000 

8:784$000 
.26: 352$000 

3:G60$000 

2:928$000 
2:196$000 

25:200$000 

3:000$000 
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Policia sanitaria do porto: 
Expediente, acquisição, concerto, 

combustível, - lubrificantes, 
aprestos ·e mais artigos de 
custeio das lanchas e escale-
res da Capital F ederal e no 
Estado do Rio de Janeiro .. 

Estados 

Portos de 1" claisse: 
Expedi·ente, asseio, desinfectantes, 

acquisição, concertos, com-
bustível, lubrificantes, apres-
tos e maiis artigos de cUJSteio 
das lanchas e escaleres . .. .. . 

Portos de 2• classe: 
Expedi.ente, asseio, desinfectantes, 

acqmsrçao, concertos, com-
bustível, lubrificantes, apres-
tos e mais artigos de custeio 
das lanchas e escaleres .. .. . . 

Portos de 3ª classe: 

Expedi.ente, asseio, desinfectantes, 
acquisição, concertos, com-
bustível, lubrificantes, apres-
tos e mais artigos de custeio 
das lanchas e escaleres ... " .. 

Portos de 4" class·e: 
Expedi.ente, assedo, desinfectantes, 

custeio e conservação .aos 
transportes marítimos . .... . 
Material . . ............... . 

Supprimida toda rubrica -'-- Esta-
dos - Districtos Sanitar1os, 
exclusive : 

100:000$000 

95:000$000 

60:000$000 

60:000$000 

3:000$000 
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Hospitaes de .isolamento nos Esta-
dos: 

Pará (Tatuoca) ... . .. ... .. ... .. . . 
Maranhão (Bomfim) .. . ......... . 
Cea11á ...... . . ........ ... .... .. . . 
Pernambuco . . . . ................ . 
Alagoas .... .. ...... .. . ... .. .. . 
Sergipe . - ....... . . ...... .... .. . 
Bahia ........... .. ............. . 
Paraná ............ . ... ........ . . 
Santa Catharina ... . .. ... ........ . 
Rio Grande do Sul. ..... ........ . . 

Supprimida a cons~gnação "pa-
rá de,sinfecção no Estado de 
Mato Grosso. 

Supprima-s·e a rubriica "Servi-
ços do Porto - Pess.qal", 
por estar incluida nos servi-
ços de que trata o decreto 
n. 9.157, de 29 de Novembro 
de 1911; 

Sup,primam-se as rubr.icas "Bar-
ca de desinfecção do porto", 
"E·stação da visita do porto" 
(pessoal sem nomeação e ma-
terial); " Lanchas Fernancles 
Pinheiro, Rocha Faria, Vellez 
e enfermaria fluctuante", por 
estarem inclui-das nos •servi, 
cos de que trata o decreto nu-
mero 9.157, de 29 de Novem-
bro de 1911; 

Para acquisição de uma lancha 
a vapor p:ara -o serV'iço da In-
spectoria do porto da Bahia 
incluida a quantia de réis 
40: 000$000. 
Total da verba 

3: 0'00$000 
900$000 
720$000 

1:500$000 
660$000 

1:000$000 
9:000$000 
1:500$000 

480$000 
2:160$000 

5.467:341$200 
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21. Secretaria do Conselho Supe-
rior de Ensino - Incluida a 
quantia de 43: 698$000, sendo: 
20: 000$ para vencimentos do 
presidente, 9: 600$ para o,s do 
secr etado, 7: 200$ para 'OS de 
dous amanuenses, 2: 400$000 
para os do continuo, 1: 560$ 
para gratificação de um ser-
vente, 2: 760$000 para expe-
diente, impressões, publica-
ções, despezas miud,as e ·even-
tuaes, e 178$ pa ra assignatu-
ra de telephone, de accôrdo 
com a lei org.anica do en-
sino . 

Augmentada a quantia de r éis 
17: 400$, sendo 14: 400$ para 
pagiamento das diarias a que 
têm dirnito os membros d:a-
quelle conselho nas duas ses-
sões ordinarias ·annuaes e réis 
3: 000$000 para despezas com 
o transporte dos referidos 
m embros. 
Total da verba . . .. ........ . 

22. Subvenção a Institutos de 
ensino. 

Augmentada de 30: 000$ para 
50: 000$ a subv·enção ao Insti· 
tuto Electro-Technico de Por· 
to Alegre e augmentada de 
75: OOO :p, sendo 50: 000$ para 
as despe:>;as com os laborato-
r.ios e gabinetes da Escola 
Polytechnica da Capital ·F.e-
deral, incluindo as despezas 
com os gabinetes do Insti-
tuto Electro-Technico da mes-

61:098$000 
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ma Escola, e 25: 000$ constan-
tes de .leis anteriores, co~o 

remuneração á Santa Casa 
ele Mi,sericordia da Capital clP 
Estado ela Bahia, por fran-
quear :as ctinicas á Flaculclade 
de Medicina da Bahia ....... . 

Total da verba ............... . 
23 . Escola Nacional de Bellas 

Artes - Incluida a quantia 
cl·e 141: 460$, sendo: 12 : 000$ 
pa1'a vencimentos de dous 
professores o r cl i n ar á o s, 
54: 000$000 para os ele nove 
professores extr.aordinarios, 
6: 000$000 para os ele um the-
soureiro, 7: 200$ para ·os de 
dous aman uenses, 6: 000$ para 
os de dous bedeis, 2: 700$ pa-
ra os de um inspector de alu-
mnos, 4: 800$ para os de dous 
ajudantes de conservador e 
restauraidor, 12: 000$ par.a os 
de cinco guardas, 3: 600$ para 
os de tres conservadores de 
gabinete, 12: 000$ para os de 
dous professores em disponibi-
lidade, 1: 800$ para augmento 
de vencimentos do ·director 
1: 200$000 para o de secreta-
rio, 600$ para o do bibliothe-
cario, 600$ para o do ama-
nuense, 1: 000$ para o do por-
teiro, 3: 960$ para o de tres 
guardas, 9: 000$ para gratifi-
cações de 5 serventes e 3: 000$ 
para elevar de 1: 200$ .a 1: 8()0$ 
a gratificação de 5 serventes. 

Ellmlnadas as quantias de 

4 . 302:078$272 

:!2 
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33: 600$ de vencimentos de se-
te professores ·dos cursos pra-
ticos e do de modelo-vivo, .e 
6: 000$ dos de um professor em 
disponibilidade .da cadeira ex-
tincta de historia natural, phy-
sica e chimica, hoje restabele-
ci-da, estando o respectivo pro-
fessor comprehendido no nu-
mero dos actuaes professores 
ordi.narios; tudo de accôrdo 
com a reorganização dada á 
Escola pelo decreto n. 8.964, 
de 14 de Setembro de 1911; 
augmentada de 50: 000$ para. · 
mobiliario, installação e des-
pezas com laboratorios e gabi-
netes. Para a escola, mudada 
pa:r.a o novo edificio em 1909, 
não foi comprado mobiliario; 
nunca possuiu laboratorios. 

Total da verba . . ...... . 
24. Instituto Nacional de Musica-

Inclui.da a quantia de reis 
187: 400$, sendo: 78: 000$ para 
vencimentos de 13 professo-
res, 6:000$ para .os de um the-
soureiro, 3: 600$ para os de um 
amanuense, 3: 000$ para os de 
um acompanhador, 36: 000$ pa-
ra os de 12 adjuntos, 10: 800$ 
para os de quatro inspector.as 
de alumnas, 3: 000$ par.a os de 
um auxiliar de ensino de 1 • 
classe ·em disponibilidade, 
2: 700$ para gratificação de 
nove monitores, 3: 600$ para o 
de dous serventes, 1: 000$ pa-
ra augmento de vencimentos 

10:200$000 350:812$236 
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do director, 34: 800$ para o de 
29 professores, 400$ para o 
do secretario, 300$ para o do 
bibliothecario, 300$ p.ar·a o do 
porteiro, 600$ para o do conti-
nuo, 300$ para o do afinador 
de piano, 3: 000$ . para .elevar 
de 1: 200$ a 1: 800$ de grati-
cação de cinco serventes; au-
gmentada de 5: 000$ para o 
laboratorio de physiologia e 
hygiene da voz; supprimi-
das as quantias de reis 
36: 000$000 de vencimentos de 
12 auxiliares de 1 • classe, de 
2: 400$ de gratificação de 12 
auxiliares ·de 2• classe, tudo 
de accôrdo com a reorganiza-
ção do Instituto, dada pelo 
decreto n. 9.056, de 18 de Ou-
tubro de 1911. 

Total da verba .. . ......... . 

2l'í. Instituto Benjamin Constant: 

Pessoal: 

1 director com 5: 600$ de OTdenado 
e 2: 800$ de gratificação, de-
cr.eto n. 9 . 026, de 16 de No-
vembro de 1911 . . ........ . 

2 professo1;es de instrucção prima-
ria a 5: 600$000 de ordenado e 
2: 800$ de gratificação, ,idem 

5' professores de instrucção secunda-
.ria, idem, idem. . ....... . 

!l. professores ·de musica idem, idem 
fÍ repetidores do curso de sciencias 

e lettras a. 2 .. : 800$ de ordenado 
e 1: 400$ d·e gratificação, id·em 

434:552$118 

8:400$000 

16:800$000 

42:000$000 
75:600$000 

21:000$000 
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3 repetidores do curso de musica, 
idem, idem ... . . .. . , ..... . 

1 dictante copista idem, idem . .... . 
1 leitor em voz alta para ambos os 

sexos com 2: 400$ de ordenado 
e 1: 200$ de gratificação, idem 

1 medico clinico idem, idem ..... . 
1 medico oculista, gratificação ... . 
1 escripturario archivista idem, 

idem ... . .. ........... . . . 
7 me.stres a 2: 000$ de ordenado e 

1: 000$ de gratificação, idem 
1 dentista com 2: 600$ de orden ado 

e 800$ de gratificação, idem 
1 economo com 1:200$ de ordenado 

e 600$ de gratificação, idem 

1 inspector de alumn-0s, idem, idem 
1 inspectora de alumnas idem, ·idem 
5 contra-mestres a 1: 000$ de ordena-

nado •e 500$ de gratificação, 
idem ................. . 

1 enfermeiro (subinspector de alu-
mnos) com 800$ de ordenado 
e 400$ de gratificação, idem 

1 enfermeira (sub-inspectora de alu-
mna:s) idem, idem ...... . . 

2 professores em disponibilidade, 
·idem, art. 206 .... . .... . 

Pessoal subalterno 

1 machinista com 1: 600$ de ordena-
do e 800$ de gratificação (de-
creto n. 9 . 026, de 16 de No-
vembro de 1911) . . . . ... . 

1 roupeira com 800$ de ordenado e 
400$ de gratificação, idém .. . 

l porteiro idem, idem . . . ..... . .. . . 

12:600$000 
.4: 200$000 

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

3 :600$000 

21:000$000 

2:400$000 

1:800$000 
.1: 800$0(10 
1 : 800$000 

7:500$000 

1 :200$000 

1 :200$000 

:16: 800$000 

2: 400$000 · 

1:200$000 
1:200$000 
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l continuo com 560$ de ordenado e 
280$ de ·gratificação, idem .. 

1 coz1nhei!ro, gratificação, idem . . . . 
1 chacareiro-jardineiro, gratificação, 

idem ...................... . 
1 despenseiro, gratificação, idem .. . 
1 ajudante d·e cozinheiro, gratifica-

ção, idem_ ...... . .......... . 
Serventes par.a ambas as secções~ la-

vadeiras, engommadeiras, co-
peiras, etc., idem ....... . ... . 

Reduzida no material de reis 
18: 700$ a 15: 000$ a consigna-
ção - 'Calçado, roµpa, con-
certos, etc., de 4: 500$ a 4: 000.$ 
a de - Objectos de ex·pedien_-
te e de ensino, etc., de réis 
10: 000$ a 7: 000$ a de-Acqui-
sição de moveis e de instru-
mental, etc. 
Total da verba 

26. Instituto Nacional de Surdos-Mudos. 

Pessoal: 

1 Director com 5: 600$ de ord. e reis 
2: 800$ de grat. - Decreto n . 
2. 964, de 23 de Março de 1901, 
e 6.892, de 19 de Março de 
1908 ................... . . . 

. 4 Professores de linguagem, arti-
culada e leitura sobre os la-
bios 4: 000$ de ord. e 2: 000$ 
de grat. Idem .............. . 

1 Pro~essor de mathematica, geogra-
phia e histO'ria do Brasil; 
idem. - Idem . . . . .... . ..... . 

......... ~· .. 

. • ... . . ~ ..... . 
840$000 

1:200$000 

1:080$000 
600$00Q 

600$000 

9:120$000 

366:738$113 

8:400$000 

24:000$000 

6 :·000$000 
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2 Professores ·de desenho e modela-
· gema 4:000$ de ord. e 2:000$ 
de grat. - Idem ....... . .. . . 

5 Repetrnores a 2 : 400$ de grat. -
Idem . . . . ...... . . .. : ... .. . 

1 Mestr.e de gymnastica, grat. 
Idem e lei n. 2.356, de 31 de 
:Dezembro de 1910 ... . .. . ... . . 

1 Medico com 1: 600$ de ord. e 800$ 
de grat. - Decrs. ns. 3. 964, 
de 23 de Março de 1901; e 
6.893, de 19 de Março de 1908 

1 Dentista c'om 1: 600$000 de ord. e 
800$ de grat. . . . ... . .. . ... . 

Agente-thesoureiro com 3: 200$ de 
ord. e 1: 600$000 de grat. -
Idem .. .. . .. ....... . . . . . . . 

1 1° escri·ptUrario com 2: 400$ de 
ord·enado e 1: 200$ de gratifi-
ção. - [dem ............. . 

1 2° eséripturar1o corri 2: 000$000 de 
ord. •e 1: 000$ de grat.-Idem 

Para gratificações addicionaes ~ 
Decr. n . 1.210, de 13 de Janei-
ro de 1893 . . . . . .... .. . . . . . 

Pessoal de nomeação do dire-
ctor: 

1 Porteiro, grat. - Decrs. n . 3.964, 
de 23 de Mairço de 1901; e 
6.892, de 19 ·de Março .de · 
1908 . ' ........ . . . .. . .. . . . . . 

1 Roupeiro--enfermeiro, idem 
Idem . . . .. . .. . ..... . .. . .... . 

' l Mestre encad•ernador, idem 
Iden1 . .. . . . . .. .. ... , . . .... . . 

l Mestre sapatE>iro, idem - Iden1 .. 
1 Dourador, ·idem - Idem .. . .. ...... . 

. . . . . . . . ~. ~ . ' . 

12:000$000 

12:000$000 

1: 200$000 

2 :·400$000 

2:400$000 

4:800$000 

3:600$000 

3: 000$'000 

5:406$000 

1:200$000 

1:200$000 

3: 000$000 
2: 400$000 
2: 400$0(11) 
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1 Cozinheiro, idem - Idem . .... . 
1 Dispenseiro, id·em - Idem e lei 

·n. 2. 356, de 31 de Dezerobi·o 
de 1910 . . . . ............. . 

Serv·entes - Dec. n. 6.892, ·de 19 ·de 
!Março de 1908 . . . .. ....... . 

Material ................ . . ... . .. . 
Total da v·erba . . . ... . ..... . ... . 
27 . Bibliotheca Nacional - Inclui-

da .a quantia de 242: 100$, sen-
do 30: 600$ par-a vencimentos 
de tres b 1 b 1 i o t h e c a r i o s, 
36: 000$ paTa os de cinco sub-
•bibliothecartos, 48: 000$ para 
os de oito officia;es, 31 : 500$ 
para os de sete amanuenses, 
il3: 000$000 p•ara os de ~O au-
xiliares, 3: 000$000 para os de 
um 1ajudante do porteiro, 
4: 200$ para os de um inspe-
ctor technico, 3: 000$000 para 
gratificação ao secretario e 
thesoureko, nos termos do 
aTt . jl'.0 do Regu~amento a 
que se refere o decreto nu-
mero 8 . 835, de 11 de Julho de 
1911, 1: 200$ para augmento 
dos vencimentos do dir.ector, 
4: 200$ p:al'a o de set e ama-
n uenses, 3: 600$000 para o de 
.seis a uxiliares, 600$ para o do 
mecanieo electricista, 600$000 
para o do porteiro, 600$000· 
para o ·do ajudante do por- · 
teiro, 28: 800$000 para gratifi-
cação de 12 gual'das, 7 : 200$ 
para a d·e mais quatro · ser-
vente~, e 6: 000$ para ·elevar 

1:200$000 

1 :200$000 

3:500$000 

60:621$118 
161:927$118 
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a 24: 000$ a consignação - Il-
luminação corrente electrlca. 

Suppdmindo as q;uantias de 
27: 000$000 de vencimentos 
de tres chefes de sec·ção, de 
6: 000 dos de um secretario 
1 º official, d.e 18: 000$ dos de 
tres primeiros -officiaes, de 
24 ;.000$000 <los de cinco se-
gundos officraes, de 5: 40.0$000 
·dos de um conservado.r, de 
4: 200$ dos ·de ·dous continuos, 
de 12: 000$000 de gratificação 
dos auxiliares de catalogação 
e de 4: 200$000 dos de üm 
inspector das -officinas gra-
phicas e de encadernação. 
Total da verba . . . ......... . 

28. Serventuarios do Club Cátho-
llco . . . .................. . 

29. Soccorros publicas. Reduzida de · 
334: 000$000 ·a 100: 000$000, ex-
cluindo-se dessa rubrica as 
·ln.stltuições q;ue gozam de sub-
venção 

30. Obras: 
Augmentada de 700: 000$000, sen-

do 200 : 000$ para continuação 
das obi:ias d·o ·edificio· do Ex-
ternato do Collegl-o Pedro II, 
200: 000$000 para continuação 
das obras do Desinfectorio 
Central da Saude Puollca, 
~00:000$000 para rcformias no 
antigo edif1cio da Bibliotheca 
e sua a:daptação para o Insti-
tuto Nacional de Musi'cà .é 
100: 000$ par.a obr.as no Insti-
tuto Benjamin Constant ..... 

570: 112$118 

100:000$000 

100,: 000$000 

1.Jr00:000$000 
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Forr_agens, ferragens, arreiamento, 
pastagem e curativos para 
200 animaes, gaz.olina para 
automov-eis, remonta de an·i-
maes, e conservação das oa-
vaUariças, inclusiv.e constru-
cção de novas baias .. .. ... .. . 

Fara r eparos, conservação e acqui-
sição do material, inclusive 
bombas e sobresalentes, man-
gueirai:;, carros e ferramentas, 
•acquisições e:x:traordinarias 
pa ra experienctas e m elhora-
mento do material, inclusi'Ve 
acquisição de novas caixas de 
avisadores de incenfüos e in-
stallação r espectiva e acqui-
sição de bombas e carros au-
tomoveis, af.im de continuar 
a substituição da t racção ani-
mal ..................... . 

Expediente da secretaria, contado-
ria, companhias e estações .. 

Fa;rdamen to para cumpr imento do 
rart. 212 do regulamento .. ... . 

Illuminação do · quairtel e estaç'ões a 
electricidade- e a gaz ........ . 

Alugueis de ·predios para estaÇões 
e moradia dos officiaes art. 54 

Conservação d·o quartel, estações, 
linhas telegraphicas e tele-
phonicas, concerto de regis-
tros de incendios e reparos 
em proprios nacionaes oc-
cupados por officiaes ela cor-
por·ação, inclusive construcção 
de novas casas para moradia · 
dof;l mesmos e continuação das 

1:4~:393$7 00 

168:000$000 

7:000$000 

12:274$500 

30:000$UOO 

30:000$000 
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obr·as da estação marítima 
do Mangue .... ...... . .... . 

Material e custeio da enfermaria e 
pb!armacia, tratamento dé of-
fioiaes e praças que baixam á 
enfermaria por conta da 
União (2" parte. do art. 37 do 
Regul:amento) . . . ........ . 

Ferramentas e materi1a prima para 
as officinas inclusive para 
continuar a sua transforma-
ção . . ...... . ............. . 

Despezas extraordinarias e even-
tuaes, transporte de o.ffioiaes 
e praças, melhoramento ·de 
rancho em dias festivos e ra-
ção de aguardente e café após· 
o serviço de extincção de .in-
cendios ...... .. . ........ . , 

Taxa de esgoto . . .............. . 

Consumo d·e agua no 
quartel central. ... 2:160$000 

Id em da estação de Oeste 360$000 
Idem da 'estação do 

Norte . . . . . . . . 360$000 
ló.em da estação do Sul 288$000 
Idem da estação de ·Su-

doeste ' . . . . . . . . 216$000 
Idem da estação de Este. 99$000 
Iclem da estação de No-

roeste . . . . . . . . .. .. 99$000 
Id em da nova estação de 

S. Christovão .. . ...... 198$000 
Gratificação ao thesourei-

r o e pagador para 
quebras (art. 43 do 
Regulamento) .. . . . . . . . . 

Custeo da banda de mu-
sica (lei n. 1.645) (**) ...... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

183:000$000 

25:000$000 

80:000$000 

15:000$000 
1:400$000 

600$000 

6:000$000 
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• 31.º CORPO DE BOMBEIROS 

CLASSIFICAÇÃO IiOS CARGOS GRADUAÇÕES 

Soldo 

Estado Maior 

Administração: u:599$992 Comma1:1d;ntP, ......... ... ... Coronel. .. , ..••• 
Inspemor geral. ...•...•...•• Tenente-coronel. . 9:600$000 
Assistente do material . . .... , Major . .......... 7;59;)$996 
Assistente do pessoal ... •. . .. Major ..... •••. . . 7: 599$996 

Tenente ..• 4:599$996 
Secretario . .. . . ....•. .. ..... . Alferes .......... 3:600$01,0 

Teueute ......... 4:599$9S6 
Quartel-mestre ...•• .......•.• Alferes . . .. ... ... 3:6·J0$000 

Contadoria: 
Impector da Contadoria ••...• M·tjor ..... . . . ... 7:599$996 
Thesoureiro e pagador ....... Capitão .. .•..... 6;01J0$000 

Corpo sanitario; j 
7:599$996 Inspector do serviço sanitario Major ... ..... ... 

Medico ...................... Major .......... 7:599$996 
Medico •.... .. . .... ....••.••• Capitão ......... 6:0Ll0$Ll00 
Medico adjunto ......... .. .. . Tenente .......... 4:599$996 
Pharm ceutico ...... Capitão.: ....... 6:00J$0ü0 
Phai·maceutico adjcmto ....... 'I'euente ... . . ..•. 4:599$996 
Dentista ... .. .. ... ........... Alferes ......... . 3:600$000 

Estado Menor 

Ajudante ..........•..••..... Sargento ......•. 988$200 
Quartel mestre ............... Sargento. 988$200 
Primeiro macbiuista ......... ! 0 sargento ...•.. 988r200 
Telegraphista ........ .. . ..... 1° sargento ..... . 988$2 1,1 
Mestre de lancha: •.••.•... . . ·1° sargento ...... 988$200 
Ferreiro ...... . .............. 1° sargen o ...... 988$200 
Corueteiro-m 6r ...•. , . , .... ·,. 1 o sargento •..•• . 988$200 
Ferrador ..... , ..... . , ... .. . . 1 o sargento.. .. . 988$200 
Sege1ro • . .. .•. .. ... ...•. . . .. 1° sargento ...... 98 ·$200 
CarpiutP.iro ....... . .• . ......• 1° s,irgento .. .••. 9~8$2ll0 
ElecLric ista . . ........ .. .... .. 1° sargento . ..... 988$200 
Pedreiro ......... .. ........ 1 o sargento .. .... 988$200 
Pintor ..... . ......••.•. . .•.. 1° S<trgento .•••.. 981\$200 
Corre~erro ............ , . ...... 1 o sargento ...... 9813$20 1 
Mecanico chaufl'eur .. , .•.••. ; 1° sa1gento ...... 988$21)0 
Contra-mestre de musica .•... 1 o sargento .•. . .. 983$200 
Pl'~tico de pharmacia ........ 1 o sargento . .. , .. 988$200 

Compauhias: 
Commandant > de companhia. Capitão .... ..... 6 000$000 
Ccadj<.lv~n!;eo. ...... .... .. .. . 'l'rnente . . ......... 4 599$996 
Chefe de estação ..•.... . ...•. Alferes .•........ 3 600$0<10 

1° sargeuto ...... 988$200 
2' sargento .. ... . 841$800 
Forr:iel. .. .. ... . . 8V5 200 

Segundo rnachiui~ta., •.••..• 2° sai genta ..... . 841$800 
Terreiro machiuist; .•.••....• Forriel. ........ . 805$~00 

Cabo de esquadra 768$600 
Bombeiro ........ 732$0UO 

VENCIMENTO A:NN UAL 

1 

Gratifica- / Eta a 1 F"rda-çao P mento 

5;800$000 - -
4:80ll$000 - -
3:8U0$ 04 - -·-
3:800$004 - -· 
2: 31JO$OtJ! - -
1:801$00 1 - . -
2:300$004 - -
1:800$000 - -

:i :800$004 - -
3:0U0$0v0 - -

3:800$004 - -
3:80ll$004 - -
3 :000$000 - -
2:800$004 - -
3;1 00$000 - -
2:300$004 - -
1:80U$tJOO - -

- 512$400 15í$000 
- 512$400 157$000 

73·?$000 512$4 'º 157$000 
549$000 512$400 1 7$00:J 
549$000 512$4ü0 157$000 
549$000 5U$4UO 157$000 
549$000 512$4-00 157$000 
549$000 512.,'ij)4UO 157$100 
549$U00 512:ir40U 151$000 
549$0UO 512$400 157$000 
549$000 512$400 157$ll0 
549:;>0 o 512$400 157$000 
549$·•00 512$400 157$000 
549$J00 512$400 lfi7$00lJ 
549$1JOO 512$401J 157$iJOO 
549$000 512$400 157$000 
549$000 512$400 157:5\000 

3 000$000 - -
2 300$004 - -
1 80U$000 - -

- 512$400 157$000 
- 512$400 15·.s;ioo 
- 512$400 157$000 

491$100 512$400, 157$0CO 
237$JOO 512$400 157-~0CO 

- 512$4JO 157 0( ,0 
- 512$400 157$000 

Sommct 

17: 41'0$000 
14:400$000 
11 ;400$000 
11:4lJ0$000 
6:9U0$0u0 
5:4011$000 
6 .900$000 
5:400$000 

11:400:!'0CO 
9 ;000$0LO 

11:400$000 
11:400$0 o 
9:00U$0LO 
6:91) $0 o 
9:000$0LO 
6:900$0i0 
5;400$0v0 

1:657$600 
1:65 $ 00 
2:389$6 o 
Q:206$6ii0 
2:20' $600 
2:2 6$61.0 
2:206$6!10 
2:206$510 
2:206$ti00 
2:2ü6$60 
2:2 .. 6$600 
2:206$6CO 
2:206$6LO 
2 :2 .6~610 
2:\lll6$600 
2:206$3LO 
2;206$6~0 

9;000$000 
6:900$010 
5:400$ co 
1:657$600 
1 :511$ co 
1 474$600 
2:005$300 
1:712$510 
1:438$000 
1 :401$400 

o 
o I> A -.., 8 
E< o 

"'"' "'"" "" "' 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
l 

6 
6 

18 
6 

24 
18 
6 

12 
48 

600 

Gratificações de accordo com os arts. 44 e 45 elo regulamento . ........... .. . ... ... .................•.•• . .•..• 
Idem pam 350 praças reeug.tjachs (art. 47) ........ . . . . .. ....... . ............................... . .......... . 
Diarias de aocordo com o pa agraphn unico do art. 30 ............................................... , , . •. .• 
ldem aos silrgent0s ajudantes e quartel· mestre, 11" _s•rgeutos escalantes elas companhias e commanclantes ele pos-

tos (~rt 48) , aos 2os sargentos quando pratic~udo em sargenteaçiío (art. 49), e para as gratificações cle-
te,rmrnarlas no art. 50 ..... ... . ............................................. . ............ . ....... . 

idem em conformidavel com o art. 51 . ... .... .... ..••....... . ...... . .... .... ..•.. . .. .. .• ... ..... ... ..... . .. 
Idem aoo serveutes de accordo com o art. Hi9 .......... .... ......... . .... ... .... . ........ . •...•. . ..........• 
r~:: :~ ::~~~~ ~~cul:t::;ti~ .. . •. ~ ................. .. .....•....... . ...•............................. . .•..• 

gy . a .. • . . .....................•...•.. ....•...•... . ....... . ... . ...................• 

Somma .................................................... . ....... . ....... . ...... . ... . 

1 

TOTAL GERAL 

17:400$00 o 
o 
o 
o 
u 

14:400$00 
11 : •1Ü' •$00 
11:4U0$00 
6:90J$00 

6:900SOO o 

11 ; 4~0$0: 
9:000:;)00 

o 
o 

11:4·0$00 
22:800$00 
36:000$00 

o 
o o 

6:910$000 
9:000$JOO 

13:800$00 o 
o 5:4ü0$00 

l :657$600 
1:657$600 
2:389$6 o 
2:206$60J 
4:413$201) 
2:206$600 
2:20 $600 
2:20fi$600 
2:206$600 
2:206$600 
2::!t.6$600 
2:206$600 
2 :2116$fiOO 
2:206$600 
2 :206$600 
2:206:S600 
2:206~600 

54:000$000 
41:400$000 
97:200$000 
9:9 5$6ll0 

36:268$800 
26 :542$800 
12 :0:ll$800 
20:550$000 
69 :024$000 

840:8401)000 

24:000$000 
51 :240$000 
24:511$752 

3:840$000 
7:800$000 

600$000 
3 :000$000 
1:200$000 

1.556:898$552 





NA'i'ülll!lM. JJA lllYFII'lllr.A 

R@/fJl'í1W(/O~ 
.LJilÇHf'JLAÇÃO onANDJG 'J.'ô'J.'AL 

OWtllM!H 
flroMl, lllug1mlo itMMguon Jf\Nllm ......• .. 

Tm1@tOlil·Ofl1'on 010: 
JllU~(lfiÍ(J Mlf1ill1Jl da Silvtt . •. '''' ... '.'.' ' ... . 
Antonio J m11;1ulm da Silva fli:mi lrtt. . ... ••..• 
~l'll'tHl1Jt1·0 Ounh11 • , •• . , •• , , , ••••.• , .••• ..•.• 
Luü1 FrturniBoo do Mlrantla ....... . , .. . ..... . 
lí'i' fiMiBi;il'l dtJ l31tul[I, Costa, ... , ... ... , ... , ... , 
HtJnl'lt!lH1 Lenrrt'lro ••..•.... , .. ........ .. .. . 

M11jm•i;'t1: 
fllm.y~dlo ,J"osí'l d11 Silva ••.•........ , . ... , ... . 
JMob OrtJaorlo dtJ t.imn .... ... , ... , .... , ... , 
Cltmrnlltl'l StnuloHto Ii'igllol!o, ., . , , ..•........ 
,t\ntcmto Podl'O Dlon;vslo .... , . . . .... .. .... , .. 
Joat1u1m Domlngoa do J?má.o . , , .. . ... , ..... . 
I'l!'. l!ltl\Hll'do flln.hoil•o l'lJ}S Stu1tm1 ....• .. .... . . 
Joilo A11tou.io Mondes ........... .. .......... . 

Oai;rltüm1: 
Dom:iU!'JOll Jm1\j Roclrif'.l'llNl Mo11 toiro ......... . 
Fh•mino Jernõ cln Silvo.., ..... .. .... . ... , .. .. . 

T001rntos: 
~liMllO!:Ü Rou•[llltl , , • , , • , .. , . , •........ .. .. . 
Carlos Augusto da Fontcm1't\ . ..... . . ...... . . . 
11ldnnrtlo Culln.irw . , . , , . ....... . ....... .... . . 

lJtJt1r1:1tn Llf.1 28 elo Agosto tle 1nor. ... . 
rn.om. (lo 12 llo ll'overoirn de 1906 .. . 
1 tl!fül de ~ elo .A IJriJ do l!JO'/ .. ... . . . 
1t11Jm ao jj(I de .LU1l'l J tlo J.ll.1.1. ..... . 
HlOul do '/ ele Junl;() de lOll . .. . . . 
H[()Jll ~lo lH3 llo A.~OSW de J.lll.J.. ' •.. 
ltl\\l.tll de ~u llo Abtll tle :l911 . . . ... . 

Idem. ao 9 c1 e Outubrn de 1905 ..... . 
Jdtiill do ::! elo Outul.Jro tle lfiO!i. , .. . 
ltlem tle 2'1 dtl Novembro a.e l\JOG . . . 
lüom do J.5 elo J::molro de .J.90ü . .. . . 
rnem elo 12 ele Março ele 1906 .. ... . 
ld elll llo 5 <lo Abril ele 1911. ... . 
ictant llo 29 do Marco <le 1911 . . . 

fd<nn dG 25 de AgosLo ele 1911 ... . 
lcl1m1 elo 15 ele Janeiro de 190G .. . 

J do1u do 7 ele J unho ele 1911 ... . . 
lclem ele S de Janeiro de 1890 . . . 

5: 520!p000 

4:080$000 
4:440~000 

10 :6oO:p000 
10: '15:l~ OUO 
lO:Gt.> 0~00 0 
12:096~000 

i.1:919$992 
;1 3~0:t>000 
3 \JUO :i>OOO 
5 640$000 
3 360$000 
7 599$996 
9 723$984 

'/ :903$980 
2:640$000 

7:080$000 

.l\'ií'mlM e11;;1 'Matti:is oewrêa ............ . . .. ... . 
All'orns •. J'oao Chr-isostomo do Lima .. 

J(lem ele 11 ele Fevereiro de 1909. 
rnom elo 15 ele Fevereiro de 1911 . 
ltlem <lo 4 ele Fevereiro de 1909. 

840$000 
7:680$000 
4:691$995 
1:440$000 121:847$947 

PtUCOll (l o prof, 

1°• sm•goutos: 
1rranclaoo thi A.N1.ujo o Souza .... . . .. .. .. . 
.Dlllgo Ferrêh•a En..rl1osa .. . .. ... . ...... . .. . .. . 
• lottei .Jon.Qnlm TllMdoro ... ... . .......... .... . 
P iôtll'o Marqno>s dos Santos ... .. ..... . .. . .... . 
Qlympio F errl!irn Pinto .. .. . . .. ... ... ... .. . . . 

~··:-< snrg·ento-s : 
Florencio Manoel da. Silva . . . .... . . .. . . . ... .. . 
Agostinho Noble ........... .. ..... . ... . . ... . . 
'l'ertufümo F erreira do Nascünento .. . . . . . . . . 
Francisco Ranhôa . ........ ... . ... . . . . .. . .... . 
Sabas Sumas . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. , ... . 
Alberto Antonio de Oliveira ... ...... .. .... . . . 
Luiz José Lopes ... . . . ................. . ..... . 
Rosendo Abel . . ............ . .. . . . ... . . . . . . . . 
José .Hermogenes ... . ... . . ... . . . ......... .. . . 
Armindo Telles de Nrenezes .. . . ........ -. .... . 
Joactuim Gomes Trigueiro . . ..... . . . ...... . . . . 
Thomaz Ignacio Saiba .... .. .... . .. . . 
Carlos Teixeira Montebello ... . ........ .. . . .. . 
Manoel Gomes de Lima ..... .. ...... . ... . ... . 
Adolpho F erreira da Silva . . . .. . ............. . 
Joaquim Barbosa dos Santos Furtado . . .... . . . 

Furrieis: 
João Rodrigues de .llidrade . . .. . ...... . ..... . 
Antonio Joaquim Vieir a . . .... . .. . .. .. . . .. .. . 
José Di:Ls de Souza Moura .. . . . ........... ... . 
Vasco da Silva ...... . . . . .. . . ... . ...... . ..... . 
Antoll.io Eleuterio do Espirita Santo .. . ...... . 
José Ferreira da Silva . ...... ... . . . . ... . . . .. . . 
Francisco Romualdo da Costa . . .. . .. . . . 

Cabos de esquadra: 
Ar istides Paulo .... . ... . . . . . . .... . . . . . 
Joaquim Blanco . . . . . ... . .. . .. . .. . ... . . . . . 
Estevam Panaquito .... .. . .. ......... . 
João Manoel dos Reis . . . . . ...... . .. .. .. . . .. . . 
Innocencio Mendes das Chagas . . . . ..... ... . . . 
Manoel João da Silva .. . . . .. . .... . .. .. . . . . . 
Manoel Rodrigues .. .. ..... . . . ....... . . 
Antonio Augusto de Vasconcellos ... . . 
Affonso Bernardo de Oliveira . . 
José Fructuoso do Vaile . ........ . . .. .. . .... . . 
Arthur Gonçalves Ma,rqu· ~s .. 
José G-:mçalves .. . . . 
Fructuoso Cruz ... . 
José da Silva Rama·~'''.> .... . 

Soldados: 
Manoel Soares Guimarães. . . . . . . . .. . ... . ... . . 
João Paulo de Carv:~l ho.. .. .. .. ......... .. . 
João Baptista Regis. . . ... . ... . 
Manoel Alves Ferreira . . ... . . ... . 
Francisco Dias Pereira ... .. . .. .. . 
Leov"i.o .Aiquino . . . . . . . . . . .. . ... . ... . 
José dos Santos Alves. . . . . . . . . . . . .. . .. . . 
Romf." Garay .. . .... .. . . ...... . . . .. . . . . . ... . 
Lafay ~tte do Nascimento Fragoso . . 
Raymundo Peroche . .. ... ...... ...... . . . . 
Joaquim Felix do Prado ... . . . ... . .. . . . 
Honorio Augusto Gonçalves . . .... . . . ... . 
Paulino Francisco Alves . . . . ... . . . .... . .. . . . . . 
Carlos da Silva Guimarães .. . . . . ......... . ... . 
João F irmo Moreira . ........ . . . ... . . . . . . . 
José Rodrigues MendES .... . ..... . .. . .. . . . ... . 
Edmundo de Oliveira . . . 
Manoel Duarte Ferreira ... . . .. . ... .. ...... . . . 
Bartholomeu Mano el . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Alberto do Carmo . . . .. ..... . . . .... . .. . .. . .. . 
J osé Simões da Fonseca ...... . . . . .. . . . . . . . . . 
José do Espírito Santo .. .. .... ..... . . .. . . . 
F'rancisco Pedro . .. .. .. . .. . 
Juvenal Dias :Nogueira . . ...... . 
Godofre1o Alves Nogueira . . . .. .. . . 
Delmacio Thomboçom . . .. ....... . . . 
Zacharias Francisco da Costa . .. . 
Salvino Augusto Cabral el e Mello .... . .. . .... . 
Bernardino Reis ........ . .. . ... . . 
Marcos ele :H'reitas Marcks .. . . . . .. . 
José Antonio de Ar aujo .. . .. . . ... . .... . ... . . . 
Francisco de Faria .. . ........... ... ........ . 
Theotonio José ele Oliveira .... . . . . .. .. . 
Cito Galleoo ...... . ........ . .. .. . ... . ...... . 
Franklir. Machado Coelho . . . .. .. .. .. ... . .. .. . 
José Luiz da Silva ... .... . . . .... . . . . . . . .... . 
Sebastião de Souza Barreto .... . .. ... . ..... . . 
Manoel José de Souza . . . . . ...... . . . .. . . . ... . 

Td em de 80 de (Março de 1903 .. .. 
ldem de 14 de Setembro de 1903 .. 
lclem de 3 ele Junho ele 1!)09 .... . 
ldeu1 de 22 de Abril de 1910 . .. . . 
Idem de 1 de Setembro de 1910 .. . 

Idem de 5 de Março de 1896 .... . 
Idem de 16 ele Agosto de 1897 ... . 
Idem de 7 de Dezembro ele 1896 .. 
Idem ele 2 de Setembro de 1899 .. 
Idem de 26 de Maio ele 1900 . . .. . 
Idem de 21 ele Julho de 1900 .. . . 
Idem de 16 ele Fevereiro de 1901. 
Idem de 23 ele Fever eiro de 1901 
Idem ele 30 de Agosto de 1902 . . . 
Idem ele 23 de Maio de 1904 . . . . 
Idem de 26 de Dezembro de 1904 
Idem de 13 de Fevereiro ele 1905 
Idem ele 10 de Abril de 1905 .... 
Iclem de 4 de Setembro de 1905 . . 
Idem de 28 de Novembro de 1907 
Idem de 10 de Março de 1910 ... 

Idem de 11 
Ideni de 12 
Idem de 15 
Idem de 24 
Idem de 26 
Idem de 22 
Idem de 15. 

de Julho de 1894 .. . 
de Março de 1896 . . . . 
de Setembro de 1900. 
de F evereiro de 1907. 
cl.e Março de 1908 .. . 
de Julho de 1908 . . . 
de Fevereiro ele 1911 

Idem de 10 de Julho ·de 1894 ... . 
Idem de 4 de Julho de 1898 . . . . . 
Idem de 28 de Abril de 1900 .... . 
Idem de 8 de Maio de 1905 ..... . 
Idem de 16 de Setembro de 1905. 
Idem de 26 de Março de 1908 ... . 
Idem de 29 de Maio de 1908 . . .. . 
Idem de 25 de Junho ele 1908 . .. . 
Decreto de 9 de Julho de 1909 ... . 
Idem de 27 de Janeiro de 1910 .. . 
Idem d e 12 de Novembr o de l:JlO . 
Idem de 12 de Novembro de 1910. 
Idem de 15 de Fevereiro de 1911 . 
Idem de 27 de Setembro de 1911 . 

Idem de 21 de Novembro de 1907 
Idem de 23 de Fevereiro de 1892. 
Idem de 30 de Abril de 1896 . . . . 
Idem de 15 de Outubro de 1896 .. 
Idem de 12 de Novembro de 1896. 
Iden:i de 2 de Setembro ele 1897. 
Idem de 27 de Setembro de 1897. 
Idem de 25 de Outubro de 1897. 
Idem de 6 de Outubro de 1900 ... . 
Wem de 21 de Setembro de 1901. 
[dem de 12 de Setembro de 1904. 
Idem de 25 de Janeiro de 1905 .. 
ldem de 27 de CVíarço de 1905 ... . 
[dem de 3 de Abril de 1905 . .... . 
[dem de 10 d e Abril de 1905 .... . 
1dem de 16 de Outubro de 1905 . . 
l dem de 27 de Novembro de 1905 
Idem de 15 ele Maio de 1906 .... . 
Idem de 9 de Maio ............. . 
Idem ele 13 de Junho de 1906 ... . 
Idem ele 18 de Junho de 1906 ... . . 
Idem de 31 d e Janeiro de 1907 ... . 
ldem de 20 de Junho de 1907 . . ... . 
relem ele 11 el e Junho de 1907 . . ... . 
[dem de 20 de ·Setembro de 1907 . . 
ldem de 31 de Outubro de 1907 ... 
Idem de 19 de Dezembro de 1907 . . 
Idem de 30 ele Janeiro de 1908 ... . 
Idem de 12 de Fevereiro ele 1908 .. 
lclem ele 19 de JUlho de 1908 .... 
ldem de 16 de Set embro de 1909 . . 
Idem de 28 de Outubro de 1909 . . 
Idem de 27 de J an eiro de 1910 . . . . 
Idem de 10 de Fevereiro de 1910 .. 
Idem ele 17 de Fevereiro de 1910 .. 
Tdem de 10 de Março de 1910 ... . 
~dem de 22 de Abril de 1910 . ... . 
'·dem ·de 7 ·de Julho de 1910 ... . . . 

642$320 
988$200 
988$200 
988$200 
988$20~ 

841$800 
481$800 
420$900 
841$800 
841$800 
841$800 
841$800 
841$800 
841$800 
420$900 
841$80C 
841$800 
757$620 
841$800 
841$800 
841$800 

750$300 
805$200 
805$200 
805$200 
563$640 
805$200 
805$200 

666$120 
768$600 
768$600 
575$718 
768$600 
768$600 
461$160 
768$600 
768$600 
768$600 
768$6 00 
768$600 
768$600 
691$740 

732$000 
175$680 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
439$200 
585$600 
732$000 
732$000 
732$000 
732$000 
'132$000 
732$000 
732$000 
732$600 
732$000 
732$000 
732$000 
549$000 
366$000 
329$000 
.32$000 
73 2$000 
732$000 
732$000 
732$000 
439$000 
732$000 
732$000 
732$000 

José Joaquim de Sant'Anna . .. . ..... . .. . .. . . 'd em de 15 de Fevereiro ·de 1911 . . 
!'llell1c1c :t5- de--Ji'evereiro- elo 1911 .. 51-2$000 - -

A.1,ton io P e-r efra (!::<Silva~ . . -:---.-. -. -.. . -:-. . - -. -.. - . 
Francisco ele Paula Castro . . ........ . lclem ele 28 ele Abril ele 1911 .... . 

[dem ele 23 de Agosto de 1911 ... . 
732$000 
732$000 

Evaristo Ritoram . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
João Severino de Carvalho . .. . , ......... . ... . Idem de 11 ele Outubro de 1911 .. . 

I dem de 27 de Setembro clé 1911 .. 
732$000 
732$000 34:283$220 

Benedicto Pereira de Senna . . . . 
Transporte .. ..... . .. .. . . . . . 

Para os officiaes e praças que não constar em na 
presente relação e para os que se refor· ................... ... . ... .... mar cm . 

RECAPITULAÇ.Ã.0 

Pessoal . . . . ... .... ............ .. ..... . 
Material . . . . ............. . .... .... ... . 
Reformados . . . ......... ......... . ... . 

Somma ... ..... . ... , . . .... .. . 
Metade da despeza: 

Quantia que deve ser votada . .. .. ...... . 

Somma . . ...... . ... ... .......... . 

1.556 898$552 
707 448$200 
214 155$055 
----~ 

2. 478:501$807 

Orçada para 1912 

1. 239: 250$903,5 

149:871$835 

184:155$055 

30:000$000 
---·---

214:155$055 
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32. Magist1'ados em d isponibilidad·e 
33. Serviço eleitoral. ..... . ........ · 

34. Prefeituras, justiça e outra:s des-· 
pezas no Terri:to-rio d.o Ac1ie. 
-:- Augmentad·a d~ 300: 000$ a 
consignação - Serviços pu-
blico1s •e obras federae·s no Ter-
ritorio do Acre_.:., e diminui-

, da de 200 ': 400$ da rubrica -
Commissão de obras federaes 
- Total da verba .. . .. . .... . 

35. Instituto Oswaldo Cruz . ...... . 
36. Ev.entuaes ...... . . ... . . ..... . 

212:000$000 
100 : 000$000 

3.155:800$000 

331:240$000 

150:000$000 

Paragrapho unico. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir 
o éredito afim de prover .as despezas com a Faculdade de Direito, 
as Faculdades de Medicina, a Escola Polytechnica e o Collegio Pe-
dro II, até a importancia •d•e 481: 391$825, verificada a deficiencià 
da r eceita especial desses institutos de ensino, arrecadada por t.a-
x"'s . e 'emo~umentos na forma da lei n. 2 . 356, de 31 de Dezembro 
de 1910, art. 3° n. 2; abstr.ahid.a a parte referente aos docentes e 
funcciqnarios anteriores ao decreto n. 8.659, de 5 de Abril de 1911. 

Art. 2°. Fica o · Governo autorizado: 
a) a abrir creditos espedaes até 'ª quantia ·de 20.000: 000$ para 

a construcçã.o do Palacio do Congresso Nacional, devendo o resp ·~ 

ctivo local eer .escolhido, em reunião conjuncta, peJ.as Mesas da Oà-
r.im·a ··dos Deputados e do .Senado Federa·!; 

b) a abrir o credito p:rieciso para o cumprimento do que d!spoz 
o .art. 9° da J.ei n. 2. 356 de 31 de Dezembro de 1910; 

e) 1a promover e animar o des·envolvimento e a diffusão do 
ensino ·primario, pode·ndo para esse fim fnnda:r ·escolas nos territo-
rios federaes e entend·er-se com os Gov·ernos dos Estados, ajustan-
do os meios de criar e manter escolas nos d!strictos •e povoações 
onde não existam · ou em que ·sejam insuffici entes ·subvencionar as 
escolas ' fund'adas pelas municipalida des, as·sociaçõés .e particular·es, 
exp-edin do •o. necessario regulamento fü x.ando as bases e as condi-
çôe!'i coiwep.i entes; 

· d) .a estenclér aos socios da Caixa Benefi.ce.nte dos Empre- , 
gados · ele Policia Civil, icom s écle nesta Cap.ital , as facµldacles de 

.· 
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que tl'ata o decreto n. 2.124 de- 25 ·de ©u,tubro d·e 1909,. parà ·esse: 
fim e:i.p.edindo o nece,s·sario regu1amento; 

e) a ,entrar. em ·accô-rdo com, a Municipalidade e a reg·ula:men-
tar de modo definitivo o s·erviço de verifi'cação de obitos no Dis-
tricto Federal; 

f) a pa1?Jar de .uma só vez á vitrna ·ào Dr. Domingos de Andra-
d1:; Figueira a quantia de 30: 000$; oomo compensação pelos servi-
ços que foram prestados por aq.uelle jurisconsulto no ·estudo do 
proj.ecto do Codigo Civil Bl'asileiro, abrindo para esse .fim os ne-
cessarios cr·edi tos; 

g) a concorrer com a quantia de 350: 000$ para terminação 
elas obras e instaUações do Hospital de T-ubercuJ,osos que está sen-
do construido pela instituição da Santa Casa de Mi.$ericordia dó 

·Rio d.e Janeiro, em Cascadura, para o que fioam ·d·esd·e j 'á aibert©s 
os necessarios e.reditos; 

h) a desp·ender a quantia necess·aria com 'ºs funeraes d-o Dr. 
David Moretsohn Campista; 

i) 'ª reorgan!zar O·s· serviços dos Lazaretos de Tatuoca, Tamau-
daré 1e Ilha Gra:nde, abriu.do os creditos p·rec~sos; 

j) a d·espendér 5.000: 000$ com .a construcção de um edifício 
para -o Forum, abrindo credl.tos até a quantia de 1. 000: 000$ para 
o inicio das -obras; . . 

'k) .a despender até a qu~antia de 30: 000$ com mobiliaria para 
o Supr.emo Tribunal Federal; 

Z) a mandar imprimir os accordãos do Supl'e11110 Tribunal Fe-
de'l'aJ, ·a- conta:r de 1901, 1e o~ d.a Côvte de Appellação, a contar de 
1905, pod•endo despender . par.ai isso a quantiia de 80: 000$000; 

ni) a auxiliar: 00m 10: 000$ 0 . Quarto Congresso de Geogra-
phia, a realiz·ar-se no Recife, para publicação das memori·as e actas 
respêctivos, e com 10: 000$ a imp1,essão do's tra·balhos do Terceiro 

· CongrBS·S·O de Geog.raphi·a v·ealizado e:m Cull'ityba; com 25: 000$ o 
Instituto Histotioo e Ge-ogriaphico Brasileiro, sem- o di>reito de im-
pressão de sua rev·ista na lmli)rei;is.a Nacional; com 20·:000$ a Aca-
derm.fa Brasilieir·a de Lettras, sem o dirieito de impressão gratuita 
de seus trabwlhos na· Im1n·ensa Nacional; oom 106: 000$ a coll!struc-
çãe· àe. l'!m ·edifiéi0 para . o Instituto Historico e Geographico Ihm-
sileiro; com 20: 000$, o Congxesso Medico BrasUetro· a · reunir-se 
este anne ·êm Bello Horizonte, incfüidos nessa quantia os gastos com 
'ª puoliêá.ção dos voltime<> de ll).en10r1as e actas; com 10: 000$ ·a So-



ci:edad·e de Geogr.aphia do Rio d'e Jan·e'iro; com 10: 000$ a Academia 
Nacional de Medicini; com 5: 000$ o Instituto Polytechnico de Juiz 
de Fóra; com . 50: OOb$ cada urna das escolas de engenharia; com 
30: 000:$ cada uma dis faculdades de medicina e com 20: 000$ cada 
uma das faculdades de direito não subvencionadas ou mantidas 
pela União; 

n) a lançar mão do credito de 120: 000$, aberto pelo decreto 
n. 8.941, de 28 d.e :Dezembro de 1910, para occorrer ás obras cfo 
l'eparação e segurança do edificio onde funccionou o Instituto Na-
cional de Musica, ao · qual não foi dada applicação _por ter sido vo. 
tado no fim do exercício i::orn a designação de supplementar; 

o) a mandar oohstruir com a possível e necessaria brevidade, 
annexo ao Instituto Oswaldo Cruz, para o fim exclusivo .de se pr0-
mover a descoberta e applicação do tratamento theDapeutico e pro-
phylatico .da moloestia Carlos Chagais, um hospital com to.das 
ar. dependencias ·e installações apropriadas ao fim a que elle se 
destina, taes como bioterios, locaes para experimentação em ani-
maes, etc., podendo para tal fim despender até 300: 000$ e abrir o 
credito necessario para o custêfo do hospital, u!lla vez C'lnstrU":cJ) 
ficando igualmente autorizado a despender até 200: 000$000 
annualmente com as experiencias de prophylaxia e assistencia me-
dica nas zonas mais flagelladas pela molestia Carlo;; Chagas, 
confiadas a direcção, execução e orientação dessas medidas ao In-
.stituto Qs,wal.do Cruz, que orgianizará dentro das verbas votadas 
os serviços creados por esta lei; 

p) a aux.ili.ar a construcçâJo de um hospital em Cataguazes e 
_de outro ·em Ubá, concorrendo com a quantia de 10: 000$ a cada 
um; 

q) a converter em àpolices, :llazendo para isso as necessarias 
operações de credito, as seguintes quotas do patrimonio do Colle-
gio Pedro II: 

Importancia da desa])rop'riar;ão dos predios ns. 80 e 
82 (antigos) .da rua Senado, que passaram pa· 
ta o Cor];) o de Bombeiros ... . ..... . ....... . . . 

Jmportancia de .alugueis entregues pela V. O. Ter-
ceira de 8. Francisco da Penitencia, referen. 
tes ás quartas partes do producto de arrenda-
mento d.e pred·ios ·em .co.mmum com a mesma 

35:600$000 

Ordem Terceira desde 1870 até '1898. . . . . . . . . . . 187: 375'$143 



380 

Importancia relativa ao arrendamento arrecadado 
pela R ecebedoria do Rio de Janeiro de predios 
_pertençentes ao patrimonio no periodo de 1862 . 
a 1879 . .· ...... .. .. . .. .. . . .. _, . ....... . . . .. . . 

Importanc_ia de juros de 6 o/o pagos pela Caixa: de 
Amortização ao Thesouro Nacional, de 163 apo-
lices de 1: 000$ e duas de 400$, desde o segundo 
·semestre de 1860 .até ·o segundo semestre de 
1885 ( 5il semestres) a .4: 902$000 . . . . . ..... . ... . 

Idem relativa a juros de 5 % pagos pela Caix.a de 
Amortização ao TlLesouro NacionaJ, das mesmas 
163 apolices de 1: 000$ e duas de 400$, desde o 
primeiro semestre ·de 1886 até o primeiro se-

23:866$068 

260:002$000 

mestre de 19~5 (31 semestres) ,a 4: 095$000. . .. 159 : 705$000 
Idem rela tiva a foros de 5 o/o que foram pagos pela 

Caixa de Amortização ao Thesouro Nacional de 
260 apolices de 1: 000$, desde o primeiro semes-
tre de 1898 •até o primeiro semestre de 1906 (16 
semestres) a 6: 500$000 .. .. .. . .. . . ... ........ . , 104: 000$000 

760:548$211 

r) a conceder ao Dr . Jutio Cesar Ferreira Brandão um au-
xilio de 50: 000$ para a construcção, no Districto Federal, do edi-
ficio destinad'O á fundação do Instituto Medico dos Agentes Phy-
sicos e Mecanicos Usuaes, sob a q.en•ominação de "Thermas Ca· 
rioca", devendo o proprietario consentir que ahi funccione, uma 
cu ·duas vezes por sem ana, um curso pratico dos tratamentos physio-
therapicos, sendo as au1as dadas pelo pr.ofessor da r espectiva ca-
deira, conforme determinação do director da Escola de Medicina 
do Rio •d.e J an eiro, o qual ·designar·á .as turmas d e alumnos que 
deverão frequentar as mesmas aulas, ele accôrdo com as propQr-
ções do estabele'Cimepto; 

s)' a r eor ganizar, na vigencia do actual exerc1c10 financeiro, 
a . Procuradoria da Republica no Districto F ederal afim de melho-
rar o proceiiso da cobrança da divida activa e a d·efesa dl:ls in-
t er esses da União nos demais feitos, poden,d:o estabelecer para os 
quatro procuradores as mesmas vantagens concedidas pela legis-
lacão vigente aos pro.cura:dor.es dos F·eitos da · Fazenâ.a MmÜci.pal; . 
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t) a abrir concuhencia publica para apresentação de um pro-
jecto para a construcção de um ou mais edificios para a Faculcla·· 
d·o de Medicina, com a capacidade neces.saria para serem nelle ou 
nelles ·,installaJda; 

a) .a 'po.rtari'a, a sala ·do director, o salão de ho,n-ra, a sala da 
congregação, a secretaria, a thesouraria, o a lmoxarifado, a biblio-
theca e o archivo; 

b) os inêtitutos de histologia, de medicina legal, d·e theraipe11-
tlca e pathol-ogia geral e experimental com os respectivos labora-
torios e bioterios; ·de physica geral e de .suas applicações á m edi-
cina, das chi.micas mineral, organica, biologica ·e an.alytica, de 

microbiologia, de historia natural com os respectiv<Js laboratorios 
e museus; 

..: j um !instituto odontologico com os respectivos ambulatorio 
df: clinica dentaria, laboratorios e officina de prothese dentari a, 
de uma officina de pharmacia, de um instituto de hygiene e d r. 
um .de .physio-theraipia, annexos ·ás clinicas; 

c/,) cada instituto terá, além das dependencias exigidas pelos 
progressos do ensino technico, os amphithe.atros destinados aos 
cursos geraies com projecções e desenho. 

I. O Governo nomeará, desde já, uma commissão de pr·ofis-
sionaes de recoruhecida com:p•etencia para escolher, ·dentre os pro-
jectos apresentados, o mais conveniente. 

§ 1. 0 Esta commissão, sob a presidencia d•o Ministro do Into-
rior, acompanhará to.da concurrencia, cabendo-1he a redacção do~ 

editae.s com os detalhes e esclarecimentos necessarios. 
A:o •autor do projecto classificado .em ,primeiro logar pela com-

missão e adoptado, será concedido um premio de 10: 000$000. 
§ 2.0 Essa commissão poderá contractar um architecto espe· 

cialista, conhecido por obra congenere anterior, para vir ao Rio de 
JanEiro, e á vista do terreno e do pleno conhecimento do nosso 
clima apresentar um projecto para os .edificios em questão . 

II. Uma vez ;a;pprovado o projecto;' o Governo provideneiará 
para •qu·e se inici.e logo a construcção, podendo .para isso se utili-
zar dos terrenos occupados ·pelo antigo Arsenal de Guerra .do lar-
go do !Moura. 

III. Fica o Governo autorizado: 
a) a mandar construir, desde já, um instituto anatomico, f!.t> 

nexo á Faculdad·e de Medicina do. Rio de Janeiro, com amphithea· 
tros de aulas, salás de dlssecção, sa}as de autopsias, salas para es-
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tudos de histo_l•ogia patho~qgica, çamarª' ,frigorifica, salas :para la-
borartorios, museus anat0m,o-pathologico .e medico-legal · ·e todas as 
diepen.den.cias nec·essarias a uma mode1ma e conveniente ini;taUaçã9 
d:as cadeiras de anatomia descriptiva, •anatomia pathologica, ana-
tomia medico-ciru.rg.ica com operaçÕei; e apparelhos, e medicina 
legal; 

b) a entrar em accôrdo .com a prov·edoria da ·Santa Casa da 
Misericordia pal'a '.l.Ugmentar ·e melhorar .as installações destina-
uas actualmente a cada uma das clinicas que funccionam no Hos-
,pital Geral, de man.eir·a 1que cada clinica disponha ·de mai0r nu-
mer.o de leitos, de a nbulatorio, lavatorio e outras ·dependencias 
necessarias ao ensino; 

e) a man\iar construir dous novos pavilhões par.a as clinicas 
que não puderem ser installadas no Hospital da Misericor.dia, ca-
da pavilhão com capacidade para 150 doentes, dispcmuo de am-J • 
phitheatro para aulas, ambµlatoríos, sa1a para lavato.rios, cu·rati-
vos e operaçõe·s. 

IV. Para a ·execullãO ftesta desp.eza fica o iGo;v·erno autorizado 
a despender até a quantia de 4. 000: 000$000, sendo 1. 000: 000.$, no 
exercício de '1:912, para inicio das 0bl'as . 

. u) a abrir os creditas necessarios para dar execução ao artigo 
5' da lei n. 265, de 24 de Dezembr9 de 1894, revogado ·O referido 
artigo na parte em ·que se refere 'ªº ,imposto de transmissão de 
propriedade; 

v) a tprn.ar extensiva ás repartições .subo.rdinadas ao Ministe-
rio da J~stiça e N"lgocios Interiores, a11parelhadas para serviços 
graphicos e accessorios, a permissão 'ª que se rellere o art. 27 da 
lei n. 854, de 30 de D.e,zembro de 1901, r·evigorado pelo ,.art. 43 da 
n. 2.221, de 30 d.e Dezembro •de 1909, .e art. 91, b, dJL lei n. 2.356, !'!e 
31 d·e Dezembro d.e 1910; 

x) a revigorar, , por não ter ·si.do utilizado no exercício de 1911, 
o credito .de l(i)O: 000$ aberto .pelo d·ecr.eto n . . 8.956, ,de 6 de Setembro 
de 1911, "para occorrer ·ás despezas com a mudanÇa da Coloni•a de 
Alienado·s ·da ilha do Gov.ernador para a invernada dos Aff@nsos, 
adaptação ·e inst:allação dessa .. e da de alienados, no Engoenho d:e · 
Dentro, e <!onstrucção de pavilhõ.es"; 

y) a rever o regulamento do Instituto Benj.a).llin ConstaIJ.t, 
n. 9.026, de 16 de Novembro de 1911, no senti1do de dar :J,os ,repe-
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tidores cegos as garantias que tinham pelo regulamimto anterior, 
.conforme o art. 90 ·e paragrapho unico. 

Art. 3.0 O Governo manterá as subvenções consignadas na lei 
n. 2.351, de 31 de Dezembro de 1910, a diversas instituições de ca-
1·idade esp·ecificadamente declaradas .abaixo, com exclusão das que 
mantêm ensino ou serviços q\:lle, pela. sua natureza, sejam da com-
}letencia de outros min.isterios: 

A' Assistencia Publica aos Pobres, dirigida pela irmã 
Paula ..................................... . 

A' Maternidade da Capital Federal ............... . 
A' Associação Protectora dos Cegos 17 de Setembro. 
Ao Asylo S. Luiz da Velhice Desamparada ..... . ... . 
Ao Instituto de .Protecção e As·sitencia á , Infancia do 

Rio de Janeiro, compr.ehendido o auxilio para 
aluguel de casa . .. . .... . ... . ...... . ..... . ... . 

Ao Asylo do Bom Pastor . . ......... . ............ . 
A' Liga contra .a Tuberculose da Capital Federal. . 
A' Lig.a contra a Tuberctüose ele S. P.aulo .... . ... . 
Instituto Pasteur ele S. Paulo ............. . .. . .. . 
Sanatorio S. Luiz ele Piracicaba . .............. . .. . 
Hospital de Tuberculosos de Itajubá ..... . ....... . 
Liga contra a Tuberculose da Bahia .... . ........ . 
Liga contra a Tuberculose do Recife .......... . . . . 
Liga contr·a a Tuberculose d·e Campos ........ . ... . 
Liga contr.a a Tuberculose de Juiz de F·ora . ... .. . . 
Lyceu Salesiano do Estado da Bahia . . ........... . 
C01legi0 dos Orphãos cl!e S. Joaquim, na Bahia ... . 
Instituto P.asteur do Recife ... .. .. . ...... .. ... . .. . 
Instituto Pasteur de Juiz ele Fora ......... ... . . ... . 
Instituto Pasteur de Po:rto Alegre ........ . ... . ... . 
Hospital para Tuberculosos de Leopoldina .. . .... .. . 
H osp.ital para Tuberculosos de Além Parahyba .... . 
Hospital para Tuberculosos de Ponte Nova . . ..... . 
Hospital p.ara Tuberculosos de Lavr.as .. . .......... . 
Hospital para Tuberculosos cl·e S. Sebastião de Viçosa 
Hospital para Tuberculosos ·de Pará (Min-as) ..... . 
Hospital da Capital da Parahyba ....... . .......... . 
.Asylo ele Alienados de Therezina ...... . .... . . .. . . . 

120:000$000 
60:000$000 
20:000$000 
20:000$000 

30:000$000 
4:000$000 

24:000$000 
24:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
10: 000$.000 ' 

23 
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· Paragrapho unieo. O Governo fica autoriz'ado a abrir os ne-· 
cessarias creditas. 

Art. 6.° Fica consigna-da a verba de 13: 8@0$, para pagameuto 
· d©s v;enGiment0s a que têm dfreito o depositari>0 publico e seu es 

cri:vão, ifunccionarios do Miiniste.rib da Justiça, o primeir,o na im-
portancia de 9: 00.0$ e o segund© na de 4: 800$ anntlaes, fixados pelo 
decreto n. 2. 818, de 23 ·de Fever·eir.o de 1898 . 

Art. 7.° Fica augmenta;da <le 6() % a gratificação dos funccio-· 
narios de nomeação da Directoria Geral de Saude Publica e repar-
tições annexas no Districto F\lderal, corrigida para esse effe'.tJ as. 
respectivas tabellas e a13sim elevado o total <la Tubric"a 20• - Di-
rectoria Geral de Saude Publica - do quanturn para. se attcnder 
ao r espectivo pagamento, devendo o Governo abrir os necessarios · 
<-reditos. 

Art. 8.° Continua em vigor, até 31 de Dez~mbro de 1912, o 
prazo de .que trata 0 ar.t. 1°, n. 6, do ·decreto n. 1.157, de 5 .de De-· 
zembI',0 de 1904, extensiv.o ás funcções do Juizo •d.os F·eitos da Sau-
de Publica. 

Art. 9.° Continua em vigor a disposição ~fo art. 8° da lei nu-
mero l.84il., de 31 de Dezembro ·de 1907. 

Art. 10. Aos medicas legistas da Policia s·erã abonada a dia:r.ia 
de 10$, deduzida a quan.tia necessaria da V·erba ·"Material. '' 

.Art. 11. Fica extensiva .aos juizes federaes de 1 • instancia e 
a seus substitutos a disposição do art. 3°, n. III, da lei n. 2.356, de 
31 de Dezembro ele 1910,• na parte relativa á cobrança em ·estam-
pilhas das 'custas· judiciaes, sendo a ee>mpensação para os juizes de 
secção e substitutos do District.o Federal de 50 %, para os do Ama- . 
zonas, P.ará, Maranhã.o, Ceairá, Pernambuco, Ba:tüa, Rio de Ja-
neiro, s._ Pau.Lei, ·Minas Gera;es e Rio Grande elo Sul de 40 % e para . 
os dos demais Estad.os de 30 % . 

.Art. 12. O Poder Executivo, na observancia e uso ela a11:1tori-
zaçã0 conUda ne> n. 3 do art. 3° da lei n. 2.356, de 31 de Dezembro. 
de 19'10, que fixou a despeza geral da RepHblica, na parte reJ.ati-
va ás garantias dos membros da Justiça do Distr.icto Federal, de-
clarará igualmente a vitaliciedade dos pret0Pes que já: houverem 
servido durante uin .ou mais quaitriennios. 

Art. 1'3. A suppressãd de custas a que se refer'e o art. · 3°, n . 
III, da lei n. 2.356; de 31 de Dezembr.o de 191@, nãio diz respeito-. 
aos membros do Minis.te.ri-o Publico. 



Hospitar de' Carhfa:de de Penedo . .................. . 
Liga coht<ra a: 'Tubercul:ose do Cearâ . , ..... . ....... . 
Hospitall de Caridade ·de Florian'opolis ............. . 
Santa Casa de Misericordia do Rio Preto .. . ........ . 

10:000$00() 
10: 000$000· 
10: 000$000 ' 

2 :000$000 

Pàragrapho unico . O Governo estabelecerá as rwrmas para 
a prestação de contas das quantias porventura despendidas por' 
esta autori:1,ação. 

Art. 4.° Fica em vigor o .art. 4° da 1ei n. 2.356, doe 31 de De-
z0mbro de 1910-Aos Estados que despenderem an'nualmente com 
a verba - Vencimento•s a professores incumbidos ele ministrar in .. 
strucção primaria gratuita e leiga - pelo menos 10 % ·1a ~ua :·e-
ceita, poderá a Uniãio conceder a subvenção arrnual correspondente 
a. 25 % cla•quella dotação orçamentaria. 

Paragrapho unico. Para conceder tal subvenção, o PresiclenL: d~i 
Republica entrará em prévio accôrclo com os governos dos Esta-
.Jrs, fixando as b~.r.e~· e condições que reputar convenfontcs, po-
::lf:ndo abrir os 1~c' '~ 'b·riu:;: creditJs. 

Art. 5.° Continua em vigor o n. IV do art. 3° da lei n . 2.356, de 
31 de De:1,embro de 1910, podendo o Governo alterar, como fôr con- · 
veniente aos interesses da justiça e do .des·envolvimento da região, 
G numero, a distribuição e a divisão dos municípios e comarcas, 
autoriza.da a rLs';"l'.B i·a:·a a installação desses serviços o mais: 

a) a legislação da propriedade territorial sob a base da con-
cessão pura e simples das actuaes posses, d·esde que estas sejam 
anteriores a 17 d·e Nov·embro de 1903 (tratado de Petr.opolis); 

b) a decretação do regimento de custas para a justiça .dos ter-
ritorios e funccionarios dellas dependentes, podendo crear, sem 
onus para a União, mais um cartorio de tabellião em Rio Branco 
~ Senna Madureira; 

e) o pagamento de alugueis e despezas necessarlos ao serviço 
da justiça e, tambem, a juízo do Governo, a construcção de cadeias 
e casas para escolas e a abertura de uma estrada até Porto Acre 
e Brazilia, passand·o em Rio Branco e Xapury, com uma variante. 
para Santa Rosa, no Abunã; 

d) os auxilios que se tornarem necessarios, mediante requi-
sição justificada das Prefeiturrus, e até 25 % da renda liquida, 
para obras e melhoram~11tos na região, tudo · a juizo do Governo, 
inclusive o recenseamento d-o T erritorio. 
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Art. 14. Fica revigorado o credito de 272: 575$088, aberto pelo 
decreto n. 8.484, de 28 de Dezembro de 1910, .para conclusão das 
ob~as do edificio da Escola Nacional de Bellas Artes, visto nií.o 
ter sido utilizado. 

Art. 15. Fica fixada em 24: 000$ a dotação dostinada á repre-
sentação de cada um dos Mini.stros de Estado, abrindo o Gover~ 
no, para esse fim, o necessaTio credito. 

Art. 16 .. A disposição do art. 4° da lei n. 1.316, de 31 de De-
zembro de 1904, não se entende applicavel, desde a_ data da publi~ 
cação da mesma lei, -aos lentes e J!lTofessor.es que a ·esse tempo· já 
estavam em disponibilidade. 

Sala das Commissões, 26 de Dezembro de 1911. - Gonçalo Sou-
to, P.residente. - Joviniano de Ca.rvalho. - Bernardo Horta. 

E' envi,ada ao Senado. 



·' 

SESSÃO DE 30 DE DEZEMBRO 

·E' annünciada a discussão unica das emendas do Senado ao 
projecto n. 351-C, de 1911, fixando a despeza do Ministerio da Jus-
tiça e Negocios Interiores para o exercicio de 1912. 

O SR. FELIX PACHECO - Peço a ·palavra pela ordem. 
, O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre De-

putado . . 
O SR. FELlX PACHECO (pelei orcle?n) - Sr. Presidente, re-

queiro a V. Ex., que consulte á ·Casa sobre si consente na discus-
são das emendas; em globo. 

Posto a votos é approv.ado o requerimento do Sr. Felix Pacheco. 
O SR. PRESIPENTE - Estão em discussão as emendas. 
Si não ha quem peça a palavra, vou encerrar a discussão . 

(Peiusa .) 
O SR. ERICO COELHO - Peço a palavra. 
O .SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre

1 
Deputado. 

O SR. ERICO COELHO (p elei orcle?n) - De todas ªE! emendas 
que o Senado fez á obra orçamentaria da Camara, umas ·de colla-
boração positiva, outras de collaboração negativa, a unica inviavel 
é a substitutiva do paragrapho unico do art. 1° do projecto de lei 
de fixação da des·peza :do Ministerio do Interior. 

Com o maior acatamento. se anima a criticar o trabalho dessa 
Casa do Con·gresso, que não o fez de modo methodico . 
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Suas emendas, na maioria, são de collabor.ação negativa por-
que o Senado, infelizmente, não teve tempo .de estudar o orçamen-
to enviado pela Camara e porque mutilou ·essa obra, aqui elabo-
rada pacientemente pela Commissão d·e Finanças, el:iminando a tor-
to e a direito e propondo a substituição da aliudida disposiçãó que 
não póde ser substituida. 

A proposta da receita, e da d·espeza foi apresentada em 23 de 
Julho de ·19111; foi formu'lada pelo Poder EJx.ecu.tivo, como se 
vê pela data, depois de expedido o regulamento n. 8.659 de 5 de 
Abril do anno corrente. 

Nestas condições, a pro.posta mandada em Julho havia de coip.-
prehender o novo regimen 1econom4co a que ficaram sujeitos os in-
stitutos de inst1n1c~ão secu.ndaria e superior, em virtude do regu-
lamento a que se referiu. 

O Poder Executivo calculava a receita arrecada por taxas de 
matricula no Gymnasio Nacional em 70' 000$ para o anno vindou-
ro, e em 400: 000$ as taxas de matriculas nos estabelecimentos de 
instrucção superior - somma 470: 000$ dessa receita, consignada 
pelo Governo. 

Por consequencia, vê-se que era pensamento do Poder E)ocecuti-
vo reservar esta fonte de receita para occorrer ao augmeµto de 
despezas provenientes da r eforma promulgada pelo decreto de. 5 de 

--Abril; para pagamento do pessoal e material dessa fabrica ele' en-
sino a mesma proposta apresentada em Julho consignava réis 
4.207:078$272 . 

Ora, si •essa verba de 470:000$ não podia da,.r pa;ra o pagamE!n-
to de despezas no valor de 4. 207: 078$272, não ha duvida em que 
essa pequena fonte de receita fôra conserv::tda justamente para 
acudir ao accrescimo de despeza r.esÜlt?-nte da ref.orma do ensi-
·no; a Commissão de Finanças da Camara, porém, eliminou ef!EIª 
verba do orçamento da receita. 

Esta c0mmjs::;ão na )ent\t el~bçiração de · sua obra, cerrando os 
ouvidos a . solic_itações e fflcl<.and0 o;; olhos 1a interesses particula-
res, eliminou aquell.as ·duas ,fo,ntes de r.enda da ri:iceita pu:blica que 
fig\1rava~11 na prO,PO<J;a ç\o -E1rncutiv·o. · 

P Sep.ado lWRIOlogo,.u a o.bra da Carnijtra, ,não r estabelecendo por 
emenda alguma esE>a peÇLuena fon,.te de · r,ece~ta; coI1fpr~ou-se c;om o 
ponto de vist;.a dest,a Cas::t. Teye, e.orno eJ.lÇL, a mesma comprehen-
são, entenden,do que e;;sas de~pez,qs com accrescirno de .pessoal ~o-



-c~nte e mat cTi8.'. nos ins.tltutos de ensino ,si;cundar~o e superior, 
não podiam ser attendidas por aquellas verbas, e por isso as eli-
minou. 

O Senado, como a Camara, compr·eliendeu qu e essa despciza a 
lI'.aior d.evia ser paga por uma receita cispecial, aquella que resultas-
se das t axa·s e emolu.mentos cobrados aos alumnos ,elo Gynmasio e 
das escolas superiores. 

Entretanto, essa fonte de receita escolar, creada pelo Poder 
Legislativ@, foi pelo Executivo desviada, pois o decr eto de Abril, 
manda ql:le os institutos guardem para si essa tributação, e a en-
thesourem afim ele formar seus patrimonios. Estes, na. melhor hy-
pothese, só daqui a 200 annos, poderão ter renda para attender a 
despezas com o .pessoal e material elas escolas. 

A obra da Camara foi esta: ella não mandou que pe}.a Receita 
·Geral da Republica corressem clespezas resultantes ela reforma dos 
,a,ntigos institutos officia:es de ensino; mandou, sim, que ellas cor-
re)lsem·· pela renda escolar de cada instituto. 

O paragrapho unico . do art. 1° foi o resultado ele lento e in-
telligente estudo da Commiss'5.o de Finanças, na sua maioria de ac-
côrdo com esse pensamento, m as esse dispositivo soffreu modifi-
cação no seio da Camara, em virtude de uma emenda do Sr. Ho-
norio Gurgel, e outra elo orador . 

Foi, portanto, o resultado ela fusão dessas emendas, pelas quaes o 
Governo ficava autorizado a · abrir os credito·s até 481 : 395$825, 
verificada a differença da r eceita •especial creada pela lei do an-
.no p.a.ssa·do, pertinente a cada um desses institutos. 

O paragrapho allude á lei tr·ibutaria formulada· o anno pas-
·sado pelo legislativo a proposito desse ministerio, art. 2°, §· 3?, 
n . 2, ao pa,sso que .a ·em enda que o Senado propõe eni .seu Jogar 
não allude a essa lei, e sim ao regulamento expedido pelo Nxe-
cutivo ·em 5 ele Ab.ril. 

Parecerá á Çamara qµ e é a mesma cousa, tratando-s·e .apenas 
·:de uma qu~stao de fórma, mas não é assim. 

A alte~·ação é ·su]?stancial, é visceral, a alteração é inconsti-
tucional; a. alteração . é Hlegal. 

O regulamento n . 8.659, de 5 ·d·e Abril ele 191.1, no art. 127 
(chama a attenção da Caro.ara para este poJ1to), das disposi-

·cões transitorias, i·s o é, o regin1 en de transição · dos orgã01'! offi-
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ciaes do ·ensino e entidàaes sociaes ·para o mesmo fi:m, nas dis-
posições trarnsitorias, rezà o seg1:1inte: 

"Os docentes •e ftmccionarios nomeados na vigencia. 
do regimen escolar creado pela presente lei, receberão 
s·eus ven:cirnJentos na thesouraria do instituto a que per-
tencem." 

Quer dizer: o Poder Executivo, ·interpretando com fidelida-
de o pensamento d·© Poder Legislativo determin.ou, no a rt. 127, 
que os docentes e ·mais funccionarios administrativos aeerescidos: 
a estas fabricas de instruc~ão publica, mas em virtude da presen- . 
te lei, isto é, do regulamento. exped'ido pelo Poder Executivo, r e-
cebe-rão os seus vencimentos na thesour.aria do instituto a que 
pertencerem. 

Está claro que, neste ponto, o regulamento tinha· •em vista 
a .execução da lei que creou uma fonte de receita escolar, jus.ta-
mente p~ra á economia ,intima de cada um desses institutos. 

Pois bem, o pa,ragrapho unico do art. 127 é a negação do . 
. eorpo do artigo! 

O p:J;ragrapho unico diz: 
"Para esse eff.eH.o ... ". 

Quer dizer para o effeito de receberem os docentes e func-
cionarios nomeados éiepois do decrnto de Abril os seus vencimen-
tos na thesouraria do instituto a que pertencerem e para ( Oon-· 
tinúa a ler): 

" . ... demaiis despezas, o Goverrni entregará .aos . insti-· 
tutos de 1ensino, emquanto os patrimonios deUes não bas-
tarem á rsatis:flação das necessi<lades materiaies e peda-· 
gogicas, 1sob o tituio de subvenção, as quantias necessa-
rias ". 

Isto é um transitorio, com visos de •se perpetuar. 
Argumentando com algarismos a respeito dessa fonte ·esco-

lar, creada pelo Pod·er Lgislativo, no tocante á Facuidade de Me-
dicina do Rio de Janeiro, demonstrou Ci orado.r que a arrecada-
ção dessas taxas póde s>1bir acima de 600: 000$ annuaes, ·e som-
maria este anilo, si ·O instituto de ensi'.l'lG> não tivesse ex-autoritate 
dispensado os alumn.os matriculados na 2• série <>:t:n deante de: 
contribulir de conformidade com as novas ta,xais. 
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Sim, porque ha uma cousa mlva, um capitulo novo d:e direito. 
publico, de direito administrativo: direitos adquiridos em mate~ 
ria ·de pagamento d·e impostos. 

Tinham começado a carreir.a '{lagando 50$ ·de matricula e 50$ 
de exame, no Thesouro; ficavam pagando, até terminarem a mes-
ma carreira esc0lar, o mesmo tr-ibuto, isto é, 50$ de matricula 
e 50$ de exa!n; e dispen~ados das contribuiçôes cread8Js.·pela l:ei. 

O odioso em materia de tributação: uns pagando por um 
regimen •e outros por outro. 

Demonstrou já que a renda ·da Facuidade de Medicina mon-
taria este anuo, se fosse ex·ecutada a lei do anno passado, a réis 
632: 971$; mas ·ainda assim, mutilado o pensamento do Poder Le-
gislativo como o foi pelo Poder Executivo, isto é, guardan.do a 
Faculdade 100$000, por ·essa fonte de receita, para o seu patri-
·monio, sobnavam 532: 971$000. E accrescentou: isso seria a xen-
da virtual da Faculdade de Medicina si a lei tributaria fosse ap-
plicada de conformidade com as taxas :arrecadadas pela corpo.ra-
ção docente. 

Mas a renda arrecadada este anuo, com todos estes desfal-
ques e irregularid.ad•es, montou a 302 : 395$000. 

Na primeira hypothese, isto é, se a renda da Faculdade fosse 
arrecadada na fóm1ia da lei, e ·de conformidade com ias taxas ar-
recadadas pela corpo.ração docente, seriam precisos 200 annos, 
par.a constituir um patr.imonio calculado em 20.000: 000$ de apoli-
ces de 5 % papel, para produzir o beneficio de capital bastante · 
afim de acudir ás suas despezas, e ás dos institutos officiaes an-
tigos e •seu d·esdobramento na entidade social moderna, porque 
as de•spezas ammaes da Faculdade estão calculac:J:as em mil duzen-
tos e tantos contos de réis e, por conseguinte, seriam precisos 
200 annos para accumular um capital de vinte mil contos, a 
·100: 000$ por anno, para constituir o patrimonfo, de :sorte que nós 
estamos deante desta persp·ectiva: durante 200 annos, esse regi-
men tributario pe1·durará.· Estamos deante deste .absurdo, em eco-
nomia política: tributar, não par.a d·espênder, mas par.a enthesou-
rar; d·eante de um despauterio, e é que a mocidade dos coHegfos 
e das escolas, que ha de .agora pagar essas taxas e emolumentos 
escolares, não •está ·çoncorrendo para formar um patrimonio que 
chegue ao tempo nem mesmo dos seus tetranetos! 

Como se vê, é substancial, é visceral, a differ.ença entre o pa-
ragrapho unico do art. 1° da propdsição da Carnara, e a emenda que 
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vem do Senado. A emenda do Senado, em ve'z de alludir á lei tri-
butaria, refere-se ao rngulamento expedirdo pelo Poder Executivo. 

E' . uma velha questão de direito publico, até onde vai a lei,. e 
<Jnde c0meça o regulamento. 

A differença é profunda, posto que o regulamento n.ão seja 
sinão desenvolvimento ·da J.ei, ha entre o regulamento e a lei a 
mesma distincção que ha entre go".'erno e administração. 

O Governo dirige, a administração trabalha. A leí é a norma de 
Governo, em se tratando de uma lei organica, ·uma lei de 0rganiza-
ção de um serviço publico; a lei .é norma de governo; o regula;.. 
mento ~ o detalhe da execução. Comprehendo que o reg11lamento 
tomasse o a:;;suJ,TI.pto -da tributação, onde a lei acabasse pai;a entrar 
em detalhe. Por ex·emplo o regulamento não · teria infringido a lei ; 
si dissesse: "do balanço entre a receita e a despeza escolar o insti-
tuto não poderá disperdiçar o saldo, ha de recolhei-o ao seu fundo 
de patrimonio. '' 

Mas º' regulamento não fez isso. O r egulamento inverteu a lei. 
A lei diz: ·fica areada, em caida instituto, uma fonte de re-

ceita. especial, para a organização do ensino, exonerando então o 
Thesouro Nacional dessas despezas annuais. 

Como, vê a Camara, a emenda do Senado substitutiva do para-
grapho unico elo art. 1° da proposição ela Camara, é uma em e nela, 
não de forma e sim de essencia; é subversiva do regimen por'que o 

·poder publico que lança o imposto é o mesmo que lhe deu appli-
caçã0. 

O J>od·er Legislativo attribuiu ás corporações dooentes a facul-
.dade de arrecadaT certas taxas e emolumentos, mas os destinou á 
satisJiação de ce11tas despezas, exonerando o Thesouro dellas. 

Quando se .dá a um · instituto de ensino uma· fonte de receita, é 
just_o que se determine a applicação que deva ter tal recdta: . 

DaÇla.s essas expiicações, quizera que estivesse presente o digno 
leader da maioria da Camara, que não o quiZ hon.rar com a sua at-
tenção; quizera appellar para a .sua bella intelligencia .par.a que lhe 
dissesse em que ponto é que o paragrapho unico do art. 1" da 
proposição da Gamara altera o programma do G0verno, clesvfrtua 
a reforma de ensino e crea embaraços. Appe1!a para o illustre Sr. 
Jf·onseca H ermes, com quem sempre entreteve sympathicas relações, 
paira que S. Ex. venha a dizer á Camara em que é que esse pa-
ragrapho unico desvirtua a i:eforma. 

O que a Gamara fez foi adaptar a reforma dos institutos de 
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ensino á lei de ilixação e despeza para o anno vindouro, t endo em 
. <iomüde;ração que o 'L'hesouro não ]ilóde ser onerado r:on'l .tespezas 
, -creadas a mais por essa reforma, e nem pod!La sel-o, porqu~.nto o 
_Poder Legislativo ·cr,eou uma fonte de receita especial para oceor-
rer ás despezas dessa reforma. 

O paragrapho unico do art. 1 º não recusa ao Poder J<êxecutivo 
e credito; seria uma manifestação de con t;ra.r1edade á acção cl o Go-
verno. 

Autoriza-o a abrir credito na conespondencia da quantia que 
elle . pediu em sua proposta; não podia fazer mais porque a fonte 
T·eceita geral, que vinha na proposta do Poder Executivo, a Gama-
ra a eliminou, em seu projecto. 

O paragrapho unico do art. 1° dá ao governo os c;reditos para 
,que elle não encontre embaraço na execução da refo,rma de 5 de 
Abril, caso a fonte de receita de caida um desses institutos não pro-

·. ocluza o bastante para occorrer ás despezas extraordinarias . 
Em que é, pois, que este paragrapho da prop,osição da Camara, 

no qual col1aborou a maioria da Commissão de Finanças, me,d-i-
tando com intelligencia, imprimindo á reforma ele 5 de Abril as li-
nhas geraes da tabella tributaria do anno passado, contraria o 
pensamento elo Poder Executivo? 

E' um capricho do Sr. Ministro no Interior , lan1entavel, ·esse, 
de humilhar a Camara que elaborou o projecto de lei com intelli-
gencia, com patriotismQ, e na bella intenção de collaborar com o 
P -oder Executivo na execução desta reforma social, máis do ·'que 
tw;Io. 

Quando o honrado Sr. Fonseca Hermes, digno lea~er da Ca-
wara, Yeio á tribuna declarar que a · m.aioria governamental dest ;1 
Casa fazia questão ela -rejeição da emenda apr esentada por um semc 
numero de Srs. Deputados, em vista da qual os diploma;dos :p elo 

. Collegio Pedro II teriam accesso immediata nos instHu.t.os superio-
res, quando S. Ex . declarou que esta era uma ques.tão politica . col-
]ocou-se a o lado de S. Ex. Sim, politica be~n entendida; política 
n.o sentido ele .bem publico, porque as palavras não tem outro 5en-
tido em se tratando do bem publico. E' uma questão vita~ para o 
aperfeiçoamen.to do paiz, é uma ,questão política por excellencia, 
entende com o bem publico . E' mais do que isto? a convicção da 
sociedade está firmada no sentido de se extinguirem os orgãos 
officiaes do ensino, é uma attrib,uição de que o Estado precisa 
abrir mão, essa de regular o ensino secuudario e superior. 
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Deve cuidar do ensino primario, do ensino popular por excel-
lencia, porque ahi assenta a base da sociedade. E' uma questão so-
cial antes de ser polJtica, e essa reforma, pelo regulamento de 5 de 
Abril, attende a· um e a outro aspecto, o aspecto politico, cogitan-
do de uma transforma!lão lenta dos institutos officiaes, e attende 
a inda á questão social, de fundar os patri'monios, isto é, ·de insti-
tuir universidades populares, encarregadas, ele diffundir o ensin() 
de humanidades e fazer a educação profissional do magistrado ou 
do jurista., do medico ·e do sacerdote; 

E' o caso de applicár •aqui · a velha lei do rythmo na phrase dO" 
phiLosopho Herbert Spencer: 

"O que foi torna ser, modificaido no decurso tempo." 
E' uma recurrencia; mas o que havia m elhor no passado, pela 

consideração de que os extremos se tocam, já chegou á era em que 
os Estados se estão despojando déssa superintendencia das facul-
dades superiores para affectar ás pessoas moraes de existencia pre-
-caria como são às corporações de mão morta, destinadas a arlwi-
nistrar.em"se. 

Pois bem: tendo votado, acompanhando o digno leaàer 'la C::t-
ma.ra na rejeição da.que!la. emenda., porque entendeu que n:uti.lada 
a. reforma em um ponto .essencial, isto é, fazendo reviver o privile-
gio do Gymna.sio Nacional, extensivo aos institutos equiparados e 
pórque enteil:dia qu e essa. emenda. feria a. reforma. do ensi.no e sa-
crificava. a obra em que o Poaer Legislativo e o Poder Iilxecutivo 

se tinham empenhado qu-iz.era, hoj e que S. Ex. fiz esse a declaràção 
d.e que essa emenda ao paragrapho unico do art. 1° altera o pro-
gramma do ensino e desvirtua a reforma e difficulta a abertura 
do credito predso para a refor ma entrar em execução. Era isso o 
que tinha a dizer. 

E para terminar, ta;l é o .empenho que faz em que seja rejei-
tada a emenda substitutiva do Senado a esse paragrapho, pede á 
Mesa que pre'ste toda a attenção . quando se J;Jroceder á votação sym-
bolica da mesma, porquanto tambem prestará attenção, pois espera 
que a Camara, na sua integridade não ha de repellir, rejeitar, en-
geitar a sua bella obra, e ácceitar essa emen.cla subv-ersiva com que 
o Senado, no atropello do momento, sem o estudo dos orçamento, 
burlou-lhe ·O verdSJdeiro p.ensamento. (Miiito bem; muito bern.) 

Ning1:iem mais pedindo a palavra é encerrada a discussão unica. 
das emendas do Sena.do ao projecto n. 351-C, de 1911, e annuncia-
da a votação das emendas do Sena;do. 
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São approvadas as seguintes emendas do Sfõnado: 
Ao art. 2°, n. 6 - Secretaria do Senado; 
Accrescente-se: Augmentada na consignação - Pessoal - de 

1!6: 000$, para pagamento de vencimentos a quatro redactores ile; 
debates e um redactor dos Annaes, sendo a cada um 7: 200$, divi-
didos em dous terços de ordenado. e um . terço ·de gratificação, de 
conformidade com a resolução do Senado, de 28 de Dezembro de 
1911. 

Ao art. 2°, n. 6 - Secretaria o Senado: 
Accrescente-se: Diminuida de 28: 800$, na sub-consignaçãp -

:l:3erviço tachygraphico, redacção e revisão de debates - Da consi-
gnação - Material - pela suppressão da verba para pagamento de 
q uatro redactores de debates, á razão de 7: 200$ cada um. Augmen-
tada de 72: 000 $, na mesma sub-consignação da consignação - Mà-
terial - para attender ao pagamento do serviço tachygraphico, de 
accôrdo com a modificação feita no respectivo contrato por delibe-
.ração da Corumissão de Policia, .em conferencia de 26 de Dezembro 
de 1911. 

A' rubrica 8• - Secretaria da Camara: 
Passe-se da sub-consignação - Mat~rial - para a - Pessoal 

a quantia de 231: 000$ para pagamento do pessoal da 5° secção, 
c reada ·por deliberação ela Camara, ele 26 de .Dezembro de 1911 . 

Verba mensal: 

1 chefe do serviço tachygraphico . .. . . 
1 sub-chefe elo mesmo serviço .. ...... . 

10 tachygraphos a 1:000$ .......... .... . 
1 chefe da. reclacção elos cj.ebates .. . .. . 
1 redactor elos Annaes . ......... . .. . . . 
1 redactor elos Docmnentos . .... .. . . .. . 
6 reclactores de debates ..... . , . . .... . . 
1 chefe de .secção da Acta ... . . . ..... . . 

Verba annual. ... . . 

1:350$000 
1:200$000 

10:000$000 
1:200$000 

600$000 
6Q0$000 

3:600$000 
700$000 

19:250$000 

231:000$000 

Paragrapho unico do art. 1 º - Seja substituído pelo seguinU:: 
"A abrir o necessario credito para subvencionar as Faculda;des 



de Direito de S. Paul0 e do Recife, ·as Faculdades àe Medicina d°' 
Rio de Janeiro e ela Báb.ia e Escola: P@'lytechni-ca do Rio de Janeiro, 
o Collegio Pedro IJi até a quantia de 504: 791$825 de accôrdo com o 
art. 127, .paraigra]!lho unico, da reforma do ensino approvad'a pelo 
decret o n. 8.659, ele 5 de Abril de 1911, deduzida a parte referente 
aos d•oeen:t~s e funccitmarios anteriores ao decrto n. 8.659, de 5 de 
Abril de I9ll, os quaes continuarão a receber os seus vencimentos 
no Thesouro Nacional." 

Art. 2°, lettra a - Su·pprima-se. 
Art. 2°, lettra f - Su·]!lprima-se. 
Lettra i - Accrescente-se: mediante orçamento, concurr'enci'á 

publica ·e até a quantia ele 500$, no exercicio, com as obras e ap-
Pf}relhos. 

Lettra j - Supprima-se. 
Lettra lc - Supprima-se. 
Lettra l - Substituid·as as palavras "podendo despender, etc." 

pelas seguintes: na " Imprensa Nacional." 
Lettra n - accr.escente-se : mediante orçamento prévio e con.-

currencia publica. 
Lettra p - Supprima-se.' 
Lettra r - Supprima-se. 
Lettr.a t e seu's numeros 
Lettra y - Suppr·ima·se. 
Art. 4. 0-Supprima-se. 
Art. 7. 0-Supprima-se. 
Art. 9. 0-Supprima-·se. 
Art. 13-Supprima-se. 

Supprimam-se. 

São rejeitadas .as seguintes emendas elo Senado: 
Art: 2.0 lettra e - Supprima-se. 
Lcttra cz - ,Supprima:-se. 
Lettra g Supprim.a-se. 
L ettra . ni - Supprima-se. 
L·ettra o - Supprima-se. 
Lettra s - Supp.rima-se. 

Art. 6.0-Supprima-se. 
Art. 8.0 - Supp.rima-se. 
Art. 11-Supprima-se. 
Art. 12-Supprima-se. 
l i.rt . 16-Supprirna-se. 
O SR . ERICO CO'ELHO - Peço a palavra peia ordem. 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o n©bre 
Deputado. 

O SR. ERICO COELHO (p ela orclem) - Sr. Presidente, pe-
di a palavra par.a fazer a seguinte declaração: não requeiro a 
v'erificação da votação da emenda n . 3, porque não quero assu-
mir a gr ave responsbailidade de deixar .a Republica sem orçamen-
tos para o anno vindouro. (111uito beni.) 

Vem á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaramos que só podemos tomar parte na votação relativa 
á;; emendas do Senado oUerecidas ao projecto do orçamento do 
Interior por termos cheg,ado a esta Camara já depoi·s das 3 112 
horas da tarde. 

Sala das sessões, 30 de Dezembro de 1911. - I rineu 111achado. 
-Bethencourt Pilho. 

·O SR. PRESIDENTE - Vae-·se officiar ao Sen:ado commu-
nicando-lhe o resultado da votação da Camara. 

Está terminada a votação d·as emendas do Senado aos orça-
mentos. 





Orçamento da Marinha 
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SESSÃO DE 3 DE NOVEMBRO 
N. 270 - 1911 

INXA A DES·PEZA DO M!N]STERIO 'DA MARINHA PARA O 
iE~ER!OICIO DE 1912 

A Oommissão de Finanças, tendo examinado a proposta do Go-
verno para a confecção do orçamento da Marinha para o anno pro-
ximo, v-em submetter á apreciação da Camara dos Deputados o re-
sultado dos seus ·estud·OS e, ao mesmo tempo, o projecto que elabo-
rou, tomando po•r base a referida .proposta. 

O orçameRto da Marinha votado para o an.no de 1889 foi de 
11. 313: 617$125, papel, o v.o.tado para 1899 f.oi de 23 .12·0: 215$544, pa-
pel .e o de'stinado aos serviços do anno de 1909 mo•ntou a 38. 044: 488$, 
papel, e 9. 441: 153$330, ouro. 

A verba votada para, no corr ente exercido, attender' a todas as 
despezas da Marinha de guerra é de 48'. 059: 009$053, papel, e 
9: 000: 000$, ·Óuro, e a pedida pelo Go·verno para o exercício futuro é 
de 44 .>892: 084$021, papel, e 3. 000: 000$, ouro, verificando-se assim 
uma differença, para menos, d.e ~ .166 : 925$032, papel, e 6. 000: 000$, 
ouro. 

Feita a somma das dotações orçamentarias propostas para o 
anno proximo e destinadas ás forças de terra e mar, nota-se que 
essas verbas elevam-se a 125. 351 : 379$611, papel, e 3. 300: 000$, ou-
ro, ou um to.tal em papel ·de cerca de 131. 000: 000$000 . · 

Essas cifras são bem eloq1:ien.tes e demonstram quantó custam 
·a:o Thesouro as nossas forças armadas. 

Queriamofl escrever "defesa nacional" em vez de "forças ar-
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madas", mas; infelizmente, os grandes dispendi.os que o erario pu-
blico tem feito e os enormes encargos que o povo tem supportado 
para coll'ocar ,a nos-sa Pa:tria ao abrigo de qualquer offens·a á sua 
integridade, á sua honra e aos seus brios, não teem tido verdadeira 
compensação. 

·Sommas fabulosas teem ·sido gastas e, de ann.o para anno, são 
consideravelmente augmenta:das as grandes verbas destinadas aos 
orçamentos milHares; no .emrtanto, a situação de hoje da defesa na-
cio.nail é pouco .mais ou menos a mesma dos u~timos temp·os do 
imperio. 

·El)l te11.ra, vemofl o nosso glorioso Exer.citci com suas fileiras 
des·falcadas, sem 'qual'teis em numero e condições convenientes, sem 
o material e petrechos n·ecessarios para uma •prompta mobilização e 
sem grande adestramento n,as moà.erna;s armas de guerra. 

No mar, os nossos poderosos couraçados estão desguarnecidos 
de [lessoal ·em quantidade e preparo para a utilização ·de seus aper-
feiçoados ·e complicados a:pparelhos : não temos arsenaes, diques e 
portos militares, que sirvam para reparação e abrigo da esquadra 
e .base .de operações, assim como não temos o nosso extenso littoral 
devi!damente fortifíçado p.ara 1poder repellir ·qua;lquer aggressão. 

O povo brazileirp, reconhecendo a necessidad.e da d·efesa do seu 
territorio, da sua i.ndependenda, do seu .commercio, da sua riqueza 
e ·d.o·s seus direitos, por cert0 não medirá, ·como o. não tem feito até 
aqui, sacrifícios para collocar o ruosso Exercito e Marinha em si-
~uação de estarem convenientemen1te .apparelhados , pa}'a desempe-
nhar a sua .nobre missão sociáil. 

E' ;preciso, porém, .que esses esforços e privações sejam com-
pensados, .assistindo o povo á applicação criteriosa, util e provei-
tos::t dos seus tributos na defesa nacional, que aind.a não temo·s con-
v.en,i,entemente organizada. 

Como muito a<rnrtadamente .escreveu, em se,u brilhante parecer 
sobne o, orçamento da GueFra, 'º iblus:t11e Sr. Soares dos Santos: ".a 
VEl_rdade é que aos es·piri.tos ·cautelosos já vão calj!sa;n,do apprehen-
sões as sommas a .que veem atti.ngindo os •Orçamentos militares, e 
o .que mais ·surprehend·e e está prov.ocan.do ·commentarios desfavo-
raveis, é que o est ad.o actu.al· das forças de terr-a e mar, como 
insü~l:lições nacionaes, que são, encarregadas da defesa externa do 
paiz, nã;o cor.reflponde .ao •expoente dos sacrifícios empregados com a 
sua :qian.uten.ção, o •ÇDU.e .está evidencian.do a necessi:d.ade de um tra-
balho efficiente, feito por çi,dmini•strações. rmethodicas, que tornem 
ef,fect1iva a reorganiz·ação ·do E;i;:ercito e a F·econstrucção da Mari-
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n·ha, reaJizam'dó 1por este 1~1rnd·o a proroes~a formal ·da Comitituição 
da RJepwblica." . 

A muitos pa:tece que são improductivas as despezas com as for-
ças armadas e que ellas não trazem pará a naçã'o o augmento 'de 
riqueza e ·beneficios ,que a:dv,eem das despezas feitas 1éom a agri-
cultura, industr,ia, 1comm:ercio, viação, etc. 

1Mas, como O'bserva De Lanessan, ex-ministro da MaTinha da 
França, no e;;tado actual do mundo, as despezas feitas com a de-
fesa nacional são inevitaveis, a não ser ·que se queira abandonai; 
as rriquezas as forças vivas e a independencia d~ paiz á cubiça de 
outros P~'vos . As sommas co11sa1gradas á Marinha e ao Exercito, 
si não •enriquecem directamente o paiz, g_arantem a paz e «a h.an-
quillidade de to.d,os os trabalhos uteis, que são as fontes de todas 
as riquezas. 

O que é preciso é que as des,pezas sejam feitas com orientação 
segura e firme qe bem servir os interesses ger.aes da Patria e não 
ás· commofü.dades dos individuos. 

Como já dissemos em outra occasião, desde ós ~Timeiros tem-
pos l(J.a nossa vicia i11de,pei1d·ente, ·tem si'clo .preoccupação dos ,pode-
res publicos a organização de uma esquadra forte e disciplinada, 
destinada á defesa do nosso extenso littoral, da nossa riqueza, as-
sim como da ·integridade e da honra da nossa Patria. 

Os nossos antepassados não pouparam esforços para esse de-
.sideratum, mas, infelizmente, nem to-dos os gover.nos que se s'egui-
ram tiveram os mesmos intuitos, de sorte que houve tempo em que, 
da nossa marinha de guerra, só restavam as suas gloTiosas tra-
dições. 

Proclamada a Republica, verificou-s·e desde logo a convenien-
cia da r,eorganização naval, pela necessidade da defesa de nosso 
solo, da nossa riqueza e dos n.ossos diTeitos. 

Todos os ministros que occuparam o departamento da Mari-
nha, pugnaram semprie pela reconstrucçfuo da nossa esquadra, não 
só com a acquisição de novas un:idades, como tambem com o pre-
paro do pessoal. 

Infelizmente, pouco ou nenhum resultado foi obtido. 
Emquanto .outras nações se aperfeiçoavam na a:rte da guerra 

com a introducção de modernas machinas ele guerra e adopção de 
novos ensinamentos, a nossa Marinha ficava estacionaria e inerte, 
completamente ünp.ropria para as elevados fins que lhe 'compete 
desemp'enhar . 

Dêante da situação perig·osa :para os nosso:;; iuter~si>es .. ê ·cheia 
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de incertezais para o nosos futuro, o almirante Julio Noronha to.-
mou .a intciativa da nossa r eorganização naval. 

Substituindo -o almirante Noronha na pasta da Marinha, o al-
mirante A}e~amdrino Aler<ca.r, comquanto· tivesse modificado o pla-
no, já em vias dé ex~.cução, . não teve outro pensamento sinão o de 
contribuir paT,a a restauração da .nossa Marinha . 

Ao lado da acquisição de poderosas machinas de guerra para 
0 àpparelhamento de uma esquadra moderna, tambem se cuidou da 
educação e preparo do pessoal, com a Teorganisaçi\Jo da Escola Na-
val, creação de escolas profissionaes e reabertura de esGolas de 
aprendizes rr..arinheiros. 

· · Quando a nação inteira acreditava que, com a acqm·s.rçao de 
forin'id-av·eis unidades de guerra e coin as pTovidencias postas em 
pr·atica,· as as·p.fraçõ.es d·e ·muitos 'a.nnos estavam satisfeitas, os enor-
mes sacr.ificios do pov.o compensados, o r<osso littoral, o nosso com-
mercio; a nossa Patria, emfim, estavam a salvo de qualquer affen-
sa, eis que, ·com su11preza geral, os tristes acontecimentos occoTridos 
na bahia da Guanabara vieram demonstrar quão fr.agil era a nossa 
organização e quão infructiferos foram todos os esforços empTega-
dos em prol da defeza nacienal. 

Verificou-se .então que não bastavam a bravura, a intelligen-
cia· e o patriotismo da nossa Marinha e a competencia de muitos . . .. 
assim ·como não eram sufficientes as pod·erosas machinas adquiri-
das: era p-reciso tambem a capacidade technica, não só para a di-
recção superior de accõrdo com os progressos da arte da guerra, 
como para o manejo dessas armas, assim como que era ind·ispen-
savel uma nova organização em todos os serviços da Armada . 

, Conhecedor da situação precaria d·a Marinha e desejoso de col-
laborar· com o Sr. Presidente da Republica r<o preparo da defeza da 
Patria, o Congresso Nacional mais uma vez deu provas do seu gran-
de empenho em contribuir para o aperfeiçoamento das nossas for-
ças ·de terra e mar, votando a lei n. 2. 370, de 4 de janeir-o do cor-
rente ann.o, autorizando o Governo a faz er as reformas que julgar 
co~venientes aos iiitéress~s da Marinha . 

Confiando no patrioti~mo ·ao Sr. Pr-esidente da RepubHca e na 
capacidade do actual titular da pasta da Mariu-ha, é de esperar que 
essas . autorizações sejam sem demora aproveitadas de modo a cor-
~·igir os erros comm~tti-dos, sana~ os . defeitos encontrados, coI!o-
cando assim a Mar.inha de guerra, não só peia capacidade, preparo 
tl disciplina e adestramento do pessoal, como pelo aperfeiçoamento 
•do. mater~al, em •Si.t\m,ção ·qe poder :!t _Naç~o yivi;ir coµfiante, na :paz 



e tranquilddade, de que tanto_·:n.e.cessi•tfl,d;>_ara o seu progresso e en-
grandecimento. 

Os periodos . prestdenCia'es anteriores •notab_il-izàrain-s~ -pela fun-
dação e consolidação da Republica, pela pacificação da familia bra-
zileira, pei-a r-estau.ração de nossas -finanças ·.-e dÓ nosso ·credito, pela 
trans·forID:tação e saneamento da. cidad•e d:o Ri·o de Janeiro, - pelo 
enorme desenvolv-i-mento da· viação 'ferrea e pel-a-' adopÇão de medi-
das tendentes á: melhoTia dà -situação economica e financeira do 
paiz. 

Para que o actual Governo syja le~brad·o com acatamento e 
gratidão das gerações futuras; basta que, com methodo, tenacidade 
e presteza, seguindo as lições .. de outros povos nos progressos da 
arte da guerra, e pondo de lado -'preconceito-s e infundadas vaida-
des, ·1eve a effeit_o a gransle obra da defeza rnxcional. 

Está â rrente do -Governo um honrado e competente soldado, 
que, melhor do que ninguem, póde prestar á Nação es_se grande 
serviço. _ 

Si quizermos cu-idar da nossa independencia e integr.~<).ade, am-
parar a nossa -riqueza e nosso" trabalho, repellir qualquer offénsa _ á -
nossa honra e aos nossos direitos e, se quizermos manter intacta a 
gr.ande patrda legada pelos nosso·s ·:maiores, .organizeimos, s-em ·P•erda 
d•e- .tempo ·e énquanto viivemos em rpaz -e d:e accôr-do· com o-s ensina-
m~~tos -modernos, a defeza nacional. - ' 

A exemplo do que· escreveu-notavel poHtico francez, 'devemos .di-
zer que, nos princípios repüblicanos enfeixados -na nossa Consti--
tuição, se impõe ao Brazil a übrigação de s·er parti-dario ardoroso 'dá 
paz; a necessidade de proteger e defender o seu solo', à sua integri-
dade e independencia, a sua riqueza e direitos, exige que o Brazil 
seja uma nação forte. 

,_ 
O dever dos poderes publicas é conciliar 'essas exigencias, para 

felicid,ade ·da Patria. 
-Como já tivemos occasião 1e di_zer, a p1·oposta-- !10 orçamento da 

Marinha para o anno de 1912 é de 44. 892: 084$021, papel, e 
3. 000: 000$, ouro. 

Apezar de ser inferior em 3 .166: 925$032, papel, e 6. 000: 000$, 
ouro, ao orçamento do exercício vigente, '. ª Commissão de Finanças 
acredita, que sei;u prejuizo do s•e·rviço pubHco, póde ainda haver al-
gu!Ila reducção, de accôrdo con+ as idéas que fôr expendendo a pro-
posito dai13 ~iversas rubricas em que .. est~ Çliyidid?' o orçamento. 



·T.ABE:hLA N. 1 t 

Gabinete do Mini11tro e Directoria· do· l!)xp·ediente 

P.ara pagamento das despezas ·com .o· ·gabinete-·<ilo ·Mi·nis1ir© e Di. · 
rectoria do Expediente, a proposta pede , a sl!)mma de 248 :;558$, ha-
ve.nao uma diffenença, para menos, de 13: 197$, por terem sido, de 
a;ccôrdo com a lei n. 2. 290, de 13 de dezembr© de 1910, transferidas 
para ·a tabella 8 as gratificações do pessoal militar. 

l'ABELLA N. 2 

Almirantado 

A tabella n. 2 consigna a verba de 28: 040$000, destinada ao pa. 
ga;fuefito ·ao s·ecrétario do 'Conselho do Almkantado, pessoal da se-
·crêtlfrià e material 'do exped'ie':hte, impressões, etc., havendó uma 
reducção de 18: 240$ comparada com o orçamento vigente, prov•e-
niente de grat'iffoações •a:o vfoe]p'residêntê ·e of.ffr!íaes ·gÉ!neÍ'à'ies, •que 
passam a perêebér pela ve'rba. :n. 8. 

A 'eàmrilissão ·de Ffnanças propõe a suppressão das verbas 'de 
4: 000$ 'e -3: 600$ 'desfi.i:J.Mas r espectivamente ao director e sub-dire-
ctor, · que, ·por serem officiaes Teformados, d·evem ·receber OS seus 
vencimentos pela tabella 8ª. 

A proposito d© Conselho do Almirantado, escreve o Sr. Minis-
tro · da Marinha, na introducção do seu relatorio, que essa insti-
tuição, até aqui composta dos ofüciaes gene·raes que estiverem na 
Capital,. deverã tér uma nova organização . 

.A'.eredita S. Ex. que,. fazend0 parte do Cons·elho do Almiran-
tado o chefe d-0 est.ado-maior, os quatro superintendentes de Portos 
e Costas, do pessoal, do material e do ensino, o director geral da 
Contabilidade e o directo·r geral da secretaria de Estado, como se-
cretario, deixarã •elle de ser um simples accessorlo, para ·se·r um 
otgão funi'nvmental da administração. 

T.ABELLA N. 3 

E stctdo-maior 

Para as despezas com ·ernpre'gados subalterll'os, expediente, im-
pressões, étc., éorrsi'gna a tabella · n. 3 a vefba d·e 7: 200$, ha:ve11do 
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uma reducÇão de 43: 560$, comparada com o orçamento d9 corrente 
exercicio, porque os demais ·funccionarios são pagos pela tabella 
n. 8. 

Dentr·e os inconvenientes encontrados na administração da Ma-
rinha, nota o Sr . Ministro, com razão, que é preciso bem distinguir 
administração de preparação para a guerra, e direcção de serviços 
,c1e commando de forças. 

- '"Outr'ora, qÚando as necessidades "de uma esquadra eram por 
demais restrictas e depois, quand.o ·não possuiamos realmente uma 
esquadra, era possivel ao chefe do estad.o-maior accumular as fun-
cções de máii<ilo e direcção, da preparação para a guer-ra, com as de 
director do p'éssoal e outros serv·iços administrativos. 

Hoje, como ch'efe do estádó-ró.aior, não póde ter outra ordem de 
preoccupações ·que não sejam as do adestramento do pessoal de sua 
esq.Uad'ra, a , tesolu'ção de problemas tacticos, o estudo acurado dos 
estrategicos, a colheita de elementos necessarios ao emprehenÍii-
mento -contra o inimigo, a mobilização e emprego immediato da es-
quadra, emfim, a reunião de todos 'os 'factores que possam garantir 
a victoria . A um homem que ten.ha sobre os hombros tão ardua 
tarefa, não é licito entregar outro.s ser'viço·s, a menos que de ante-
•m.ão 1se ·decline da .p.erfeição, mesmo ;relativa, de •qualquer deUes." 

TABELL.A. N . 4 

Inspecto.rias 

A proposta consigna a verba de 47: 900$, para pagamento aos 
de'sen'histas, serventes e material de expediente, impT·essão, etc., 
para as Inspectorias ·de Marinha, de Engenharia Naval, de Machi-
nas, d·e Sande e de Fazenda. 

A differença para menos do orçamento vigente provém de se 
haverem tra.nsferido para a tabella n. 8 as gratificações do pessoal 
militar. 

Além da verba para essas cinc0 inspectorias, consigna a pro-
p.osta, nas tabellas 13 e 17, a dotação necessaria para a Inspectoilia 
de Portos, Costas e Navefação. 

Com proveito para a administração e grande economia para o 
Thesouro, parece á Óomroissão de Fazenda que essas inspectorias 
poderiam ser reduzidas, dispensando-se o pessoal desnecessario e 
aproveitando em outras furíéÇÕ'es 'diversos ··of:ficiaes g'eneraes ·e-o.ffi-
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ciae.s superiqres, até ,aqui occ:ipados na in.specção ou sub-inspecção 1 

desses s·ervi!i.º!l · 

" j 
TABELLA N. 5 

Suprema Tribunal Militar 

Na tabell:a n. 5 está. consignada ·a verba qe 28 .: 800$ . para grati-
ficação de funcção a quatro ministros militai;es do Supremo Tri- · 
bunal '.Mili ta:r. 

A, Cominissão . de Finanças propõe a suppressão dessa rubrica, 
po·rque tanto os dous officiaes generaes reformados, como os dous 
da activa que fazem · parte do SupremÓ Tfibunal, não teem direito 
á grati.ficação d·e funcção, -nos termos d1a !<ei n. 2. 290, .dJl 13 d·e de-
zembro de 1910. Os seus vencimentos devem ser pagos pela ta~ 

bella 8. 

TABELLA N. 6 

Directorici Geral da Contabilidade 

Para pagamento do pessoal da Directoria Geral de Contabili-
dade, bem como para despezas Çle. impressão, publicações, expedi-
ente, etc., consigna a tabella n. · 6 a verha de 348: 500$, havendo um 
augmento de 4: 000$ •em relação ao orçamento actual. 

Parecendo á Commissão de F·inanças que a Directoria de Con· 
ta.bi!id'ade não necessita d·e verba ·igual á da Direotoria do Expe-
diente e Gabinete do MinistTo para as ·despezas d·e pubHcação, 
impressão, .exp.e.diente, etc., propõe que na sub-rubrica "Material" 
sejam feitas as ·seguintes reducções: 1:000$ na ve·rba 6:000$, e 
3: 000$ na verba 10 : 000$000. 

TABELLA N. 7 

Auditoria 

Para o :pessoal da Auditoria . da· Marinha, expediel!l'te e de::i-
p.ezas miuda;s, a pToposta pede a verba de 46: 900$ ou mais 8: 000$ 
do. ·que o orçamento vigente. Esse augmento é . determinado pela 
eq11ip_a~ação feita .dos .atiditori-os ao juiz ·d,os . Feitofi da F'azen.da, 
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nos termos das leis ns. 1. 863, de 9 de Ja;neil'O de _·19-08, e 8. 525, 
de 18 de J anei.ro de 1911. 

TABELLA N . 8 

Corpo da Ármacla e classes ·annexas 

A verba . constante da proposta é de 12. 414: 899$976 p1l!ra .pa-
gamento ao cO'rpo da Armada e .classes .. annexas. Essa verba ex-
cede ·de 4. 610: 510$476 á votada para o exerci cio .corrente. 

O augmento de vencime·ntos estabelecidos pela lei n. 2. 290, 
de 13 de Dezembro de 1910, e a qua.ntia de 450 : 000$ para attender 
a ·diversas disposições da m esma ,lei, trouxeram uma differença 
para mais de cerca de 60 % da somma fixada para o orçamento 
actual. 

A Commissão ·de ·Finanças, julgando ·serem bastante eleva.das 
as verbas ·de 100: 000$, 200: 000$ e 100: 000$ para attender ao pa-
g,amento de gratificaçõ.es estabelecidas nos arts. 3, 4 e § 2 do 
art. · 28 da lei n. 2. 290, de 13 de Dezembro de 1910, e aos off.iciaes 
reformados qiJ.e exerceTem commis·sões de ofHciaes da activa, 
propõe que seja reduzida a l" a 60: 000$, a 2ª a 100: 000$ e a 3" a 
60: 000$.000. 

TABELJ,A N . 9 

Corpo de marinheiros nac·ionaes 

Para attender as despezas com o corpo de marinhGiros na-
cion'aes, esüi,belece a proposta a quantia de 2. 471: 992$625, com 
uma differença para menos de 391: 967$750 so•bre o actual orça-
mento, .por ternm sido trans.feri.das para a ·ta:beHa n. 8, ias graUfi-
cações dos officiaes do corpo, classes .annexas .e officiaes inferiores . 

Nos termos do art. 87, § 4°, da Co11stituição, ·O Exercito e 
Armada ·compô.r-se-h.3.o p·elo voluntariado sem ipr.emio e, •em falta 
·deste, pelo sorteio, préviamente oTganizado, ·conco.rrendo para · o 
Pessoal da Armada a Escola Naval, as de aprendize:;; marinheiros 
·e a mar.inha mercante, mediante sorteio . 

. 1,nfeHzmente, .po:r·em, a composição do -co.rpo de marinheiros 
não t€m si-do feHa c1>m •os e~crupulos neçessa.rios. 
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Além ·de serem admittidos, ccnnõ afÚrma em seu irelatorio . o 
Sr. 1Mini,stro .da Mari·nh:a, n·as fileiras, ,eJemen-tos .de toda 'ª es-
peci-e, em sua maior parte recrutados no r.e·fugo . da vagabundagem 
e do cr.ima, os aprendize~ marinheiros, sem idad-e, :ro·bustez e .'!Jre-
paro, teem sido prematuramente retiTados -das e~colas para se·rem 
misturados •com os mais viciosos elementos . 

Nas antigas esquadras, ·de facil manejo, cujos maçhinismos 
se assamelhava,m aos d-os navios mercantes, não e1·a ·difficil en-
contrar, no voluntariado e mesmo a bordo dos paquetes, o- pessoal 
apto para guarnecel:-as. 

Hoje, porém, que " os navios ·de guerra .são o:rganismos me-
chamic0s extremamente complicados e aper.feiçoados, é precizo que 
o pessoal fenha o necessario preparo, .adquirido ·nas escolas :pro-
fissiónaes. 

A exemplo do que se faz na ·Inglaterra, na Fran\)a e outros 
paizes, 1só as escolas de aprendizes e ias escola:.s profissionaes de-
veriam fornecer o pessoal para a guarnição dos nossos navios., 

Sem aptidão e 'PTeparo «e sem disciplina do pessoal, ::?ão verda~ 
deira:s inutilidades as fo:rmidaveís machinas de guerra que adqui-
rimos. 

O voluntariado e sorteio, mesmo dentre a marinha meTcante, 
não são hoje sufficientes para a comp.osíção do corpo de mari-
nheiros que devem gua-rnecer as modernas unidades da Armada; 
além da ausencia d e ·noção d.8 disciplina, ·esse 1pessoal não possue 
as qualidades technicas exigíveis. 

Infelizmente, a situação actual não permitte essa conveniente 
selecção. Até a marinheiros -contractados, mesmo entre estran-
geiros, snmos ·obrigados a recorrer, afim d·e .que fiqu.em, mais ou 
menos, guar-necídos os nossos navios. 

'l'ABELLA N . 10 

Batalhão Nava.l 

A verba pedida para 'I'> Batalhão· Nava.! é de 310: 70~$000. 
Com:parando-sa esta verba com. a votada para o exercício cor-

rente ver ificácse uma diff.erença para · menos de 642: 27 4$765 prove-
niente da transferencià para a tabella· n. 8 "da:s gratificações dos 



officiaes da Armada, classes an~axas e infe.r;iores e da. diminuição 
da '100 praças no effectiv'o aufo:rizado do batalhão. , . ' . 

Regulado pelo decreto n. 7. Op5, d~ 16 de Julho .de 1908, o 
Batalhão Naval · co.mpunha·sl?. ,de 900 praças, dividido em duas 
partes, uma ele infantaria e outra de artilharia, d'estinadas ao 
destacamento em estabelecimentos navaes. 

Depois d'OS ultimas acontecimentos occorrido~ na I~ha das 
Cobras, o Batalhão ficou quasi dissolvido. 

ü effectivo actuail está · consicleravelmente reduzido, lutando 
o Governo c.om .sérias .di.fficuldades para preencher os claros exis· 
tentes. 

Pela il'llsi-gnificancia da remuneração ou por outras cau~as, 

apezar dos esforços · empregados, o voluntarirudo tem se recusado 
a completar as ·fileiras elo Bataihão. 

·Si não fosse a neces.sidacle de verba para occorrer ruo· paga· 
·menta de .marinheiros que vão Her contractados ·de accôrdo com 
a _ Iei de fix_ação da força naval, a Commissão de F.inanças propoTia 
a reducção da, - somma pro.posta, porque · durante o .exercício não 
parece provavel qµe 'D Batal.hão esteja .com o seu effectivo :de ac· 
côrdo .com as leis em vigor. 

'J'ABELLA N . 11 

Escola ele Aprenclizes Marinheiro~ 

Para pagamento das despezas com vinte escolas de ap!'endizes 
marinheiros consigna a prop•osta a verba de 882: 088$000. 

De accôrdo com o :relatorio ·da Marinha r-elativo ao .anno de 
1910 .essas escolas foram freq,uentadas por 1. 726 alum:J1ios . 

Esses -estabelecime•ntos de ensino aevem merec.er dos poderes 
publicas os mais carinhosos desvelos. 

Ao -contrari'O de se procurar nas camadas inferiores da sacie· 
.d·rude 'º p·essoal para 'guarneoer a u-0ssa ·esquadra, ,as ·escolas d.e 
aprendizes marinheiros d·evem ser a m:üca fonte onde a nossa ma-
rinha de guerra vá supprir-se ·do braço intelligente, preparndo e 
~isciplinaido para as sua:s necessidades. 

Desenvolver e aperfeiçoar essas escolas é dar abrigo e edu· 
cação á mocidade desprovida ele fortuna e ao mesmo tempo for· 
necer ·pessoal apto para os quadros da Armada. 
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·i ·sr os navfos modc;)rnôs exigém para sua manobra e utilização 
de seus apparelhbs d·e combate ~erdadeiros mecanicos, .electricistas 
e ai'tilheirns, só · no pessoal fornecido pelas ·escol.as de aprendizes 
poderá a nossa esquadra enccintrár . os ele'mentos de que precisa 
para se collocar ao · lado das mais aperfeiçoad.as .do mu:çido . . 

Tratando da organização do pessoa! de ,guarnição da Marinha 
Franceza, .escreve De Lanessan: 

"La waj·eure par.tJie .d•es équipages .a;nglais provient .des écoies 
d es ;mousses oü Ies ·enfants entr·ent ·entre douze .et tr·eiz·e ans et 
d'oü ils 1sortent à ·d·ix, hui t ans. Il y a toujour dans ces écoles 9 
fi, 10. 000 •enfants precr.utés rpresque ··en totalité dans les grandes 
villes_ et les ports. Leur instrnction est essentiellement pratique 
et marltime. 

11 me parait ·inuti1e d 'aller cherch<er ailleurs que chez nos 
voisins et amis d'Outre-Marche des pensées diTectrices · pour · la 
reorganisati.on du r ·êcrutement .du personnel n ecessaire à notre 
flotte. 'Ce qui naus ,ma;nque .ce ;sont d•es mar-ins faisant leur carriere 
sur nos batiments de guerre; ce qui fait une partie -de la puissance 
navale anglaise •C'est la presence de cette sorte ·de marins sur les 
navires ·de sa flotte. Imitons donc son ex•emple. J .a voudrais .qu'il 
fílt installé dans tous nos . ports ·de .guerre et dans · un certain 
nombre de nos ports -de comme:x;ce, tels que Cherbourg, Brest, 
Rochefort, Toulon, Dunkerque, Le I-Iavre, Bordeaux, Marseille, des 
écoles prof.essionneHes d·e marine, ·Ou• serai·ent I'leçus, de 'Préférence, 
au sortir de l'éco1e primair·e, les .enfants des inscrits maritimes 
et oü 1serait 1don1né, 1avec un.e certa;i'ne instruction générai.a, l"enseig-
ment theorique et pratique le plus propre a former des marins 
habi!1es · dans les •diverses . speeialités de n·otre flotte ." 

Tão bem odentado está o Sr. Mi·nist'r.o da Marinha · neste as-. 
s.umpto que não podemos deixar de transcrever aqui diversos to-
picos ·da introducção do seu relataria. 

Diz '8. Ex.: 
"As es·colas de aprendizes .marinheiros forma.m um;a .institui-

ção que o Bra~il· foi o primeiro a adoptar, sendo nisso imitado por 
outras nações, e . o 'art. 87 da Constituição de 24 ·de Fevereiro d?ter-
mina que ellas sejam uma ·das fontes .de pessoal para o serviço 
da Armada. 
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Essas escolas poden;. )restar dous grandes serviços, ·cada qual 
roais .consideravel: o de fornecer pessoal para . os quadros ,da· /u-
roada e de ao mesmo tempo dar abrigo .e educação a avultado .nu-
mero de rapazes pobres, garantido aos ·do réal merecimento ~um 
futuro lisonjeiro na propria corporaÇão, preparando, embora, todos 
para a v.ida civil ao termo do t empo de serviço: 

E' minha opinião não convir a continuação das praticas ·até 
hoje adoptadas no recrutamento, educação e lançamento na _ es-
quadra dos menores dessas escolas. Já alludi á inconveniencia de 
_confiar á ' Policia a incumbeheia de fornecer menores . ás escolas 
de aprendizes, e uín d'os méus pri:meiros actos foi determinar .em 
Circular aos commandantes dessas es·ccilas que cessassem tão -in-, . 

conveniente pratica. 
Não julgo tambem conveniente a manutenção ·das escolas-mo· · 

delos onde teem admissão no mesmo curso .menor.es ;v.indos com os 
estudos das outras . ~scol-as .e aquelles que, ·sem passar por estabe-

. lecimento algum, nellas .se matriculam ·directamente. 
Além disso, qua;n:do ainda extincta a .anomalia de fazer V·Oltar 

ás fileiras o germen pernicioso .dos criminosos, rei;mto · inconve-
niente ·lançar bruscamente no_s quarteis· os meninos vindos das 
escolas . de aprendizes, sem passar ppr um termo de transição onde 
comece a sua .adaptação á vida de . marinheiro . 

. Para termos nas escola;s de aprendiZefi um numero de m eninos 
que compense a despeza ·feita, ,precisamos tel-as talvez e~ menor 
numero, mas convenienteptente i·nstalladas e obed.ecendo .a ' uma 
·unica -orientação. Dizer .apenas iqu.e. temos 20 ·escolas nao ·é ;o bas-
tante; o que importa saber é. •s'i ellas r·endení su.fficienteniénte, o 
que é · preciso fazer pari. tornal-as productiv:as' üU •·si as CO·Údil;Ões 
socia;es do meto em que estão não as indicam para ahi, de onde a 
sua iúutiu.dade. 

E' preciso desde já tomar uma serie de medidas destina,das -não 
só a nivel.ar .as ·escolas com0 a r emover um' sem numero de ·incon-
veni-entes só justificados pela rotina. 

Uma das primeiras condições para attrahir alumrios· ser;á o 
conforto, o tra;tamento que irão ter e a c-erteza de que receherão 
um.·a · instrucção segura, capaz ·de garantir-lhes o futm;o. 

Já .mandei estudar, para roe ser apresentado, um ºmodelo de 
edifício que, embora soffrendo nos detalhes modlfici.Ções que o 
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accommodem ao clima, corn,stitua um unicq typo para todas as es-
colas. Assentado o 'typo do edificiq , q,u.e deverá ter todos os .,re!ilui-
sitos ·de uma escola moderna e verifil)adas qua.es. as esco.Ias _que 
podem fornecer um numero razoavel de aprendi~ es, é ll).andal-o 
constru ir, tomando ainda outra::> pr:ov.idencias, entr;,e as qua.es o 
fornecimento .a.e diversos ob~ectos, inclµsive. roupa e calçado aos 
aprendizes, pelo commercio local. 

Tratarei de reduzir todos e§ses estab elecimento.~ a um!- só 
programma de ensino, q;ue consistirá no curso prinu:Lrio. 

Ain.da o pessoal admini·strativo e docente deve ser modificado. 
O cargo de professor d_e primeiras I.et.tr.às não P,óde ser exercido 

por qualquer; é preciso, além da naturaL i.ncJ.inação, estudo e me-
thodo. Muitos dos offi.ciaes enviados · como in.süuctores não pod_em. 
por: falta de um ou mais predicados. citados, desempenhar cabal-
mente a sua .mi.ssão, .embora isso po,s·sa ser feito por outrem com 
preparo scientilEico inferior ao .seu. , . 

A peda,gogif!- .com1titue uma especialidade de cuj.a necessid;ade 
não podem escapar as es~oJ.as de apre<J?-CÍ.ize·s e á qual n~o se -póde 
fo\çar os nosso·s .officiaes. 

O pessoal administrativo € docente das escolas deve constar 
de um .comm[mdante, um immediato, um medico, um commi.ssarlo, 
um sargento (estrangeiro) incumbido da instrucção militar ·e tan-
tos profes.sores quantos forem, 011 ·!?rupos de 40 alumnos. Dentre 
os alumno'S mais distinctos tirar-se-ha o nu.mero necessario para 
diririi?ir e auxiliar certos serviços. O curso ser.á a.e dous annos 
e terá por fim habilitar o aprendiz a ler e escrever, ·conhecer 
arithmetica, pe1o menos até as quatro 1:i.perações, e ter noções de 
g.eograpb.ia, além a,a . educação militar. 

A admissão ser,á entre os limites d·e 14 e 16 annos, só podendo 
ser enviado á escol.a de grumetes o aprendiz mai.or de 16 annos e 
que ·estiver prepa1:ad:0 de accôTdo com o .programma da eseola, 
embora sem a ter cursado por espaço ·de ·aous annos. 

A escola d.e grumetes a .que fiz allusão ·e ·Cuja construcção, j á 
em concurJiencia,- ·em breve será levada a effeito, proúma da ci-
dade de Anva dos Reis,_ receberá os apr.endizes com o curso pri-
maria findo. 

Ahi encontrarij,o elles o.ffichias, pequena artilharia, linhas de 
tito, torpedos e re~pectivos1 tubos; telegraphia, .signaes e dous 
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Il!J.Yios, um de gaveas e outro moderno. Já então grumetes, perma-
necerão elles ahi s·eis mezes, recebendo, além ela instrucção ele ou-
tras disciplinas, a da parte technica geral ela profissão e sendo 
designados á ·especialiclacle para que se tiver.em mostrado mais 
propensos e que serão as el e artilheiro, torpeclista, timoneiro, signa-
l ei ro ·e foguista. 

Findo o curso e já com as especialidades designadas, os gru-
metes embarcarão na esquadra, onde acabarão de familiarizar-se 
com a viela elo mar. 

Quando , tiverem comt)letaclo - um anno ele grumetes matricular-
se-hão elles nas escolas el e esrpecialiclade mi prof.issionaes, onde 
farão um curso ele quatro m ezes em que lhes será dada instrucção 
pratica não profunda .e compativel com o serviço que .se vae exigir 
d o marinheh'o, sendo os approvados promovidos á 2• classe. 

O adestramento desse pessoal, a boa pontaria, a completa fami -
liarisação com o material ele sua especialidade, que só póde ser obtido 
na pratica . ininterrupta dos exercicios, será conseguido na esquadra, 
onde farão m c•recimento e jús á promoção á ia das·s·e. Dentl"'" os 
marinheiros de 1 ª classe que mai.s se ·tenham ·füstinguido no curso 
d·e cada esp·ecialidade, tirar-.se-ha um certo numero que, após um 
a:[l.IlO ·e sete me:ues de elll1barque e pratica das .espedalidade·s que 
c'i.rr·saram, e a inda ·attendendo 'ªº seu comportamento, será matri-
culado ·nos cursios profissiouaes ele officiaes afim ele serem p·i-omo-
vidos •a 2°' sarg·entos, con·conendo os foguistas para a escola de 
de mecanico·s; entr.eitanto a prromoção a s«w.g·ento creará para o 
promovido ·a obrigação ·de prestar mais cinco annos d·e serviço. 

Os 2° ' s argentos, .exceptuados os :rnecanicos, Ü'e·s annos. clepo.is 
ele promovid·o-s e tambem visto o ·comportamento, matricularcs2-hão 
na escola .de officiaes marinheir.os, sendo os approvados promovi-
dos a 1 º' sar·gentos e a ptos a concorrerem aos quadros de contra-
mestr es e nBstres . 

Os 2'" sarg·ent os inecanico.s, tambem t res .annos 'depoi.s ·de pr.o-
movido•s, s erão mandados a pr·a.ticar em a.rs·ena l no.sso ou estran .. 
geiro e, clepoi·s ele examinaaros em m1aterias que regulamentação 
·esipecial cl.eter.nvinará, do mesmo modo s·erão pro.movidos a 1 º' .sar-
g.entos · e ficarão aptos a concorrer ao quadro de machin·istas 
(·sargento•s-ajudantes) . 

O p1'ano que acabo .ele e~por t em em vista con:s.\:Huir ,uma •escala 
em que, ao par d:a selecção n·ecessaria á apuração :dbs Jll!elhorns 

25 
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el1ementos, se ·estabelece um 1processo .cie :r.eco;mpensar ·e .estimular' 
o merito do pessoal, T.asgando·lhe um futuro facil ·de •ser .atfing·i-d·o-
po,r quem tiver m eTecimento . 

V.imos .a:té ·agora a .ev•olução do marinheiro ·desde o inicio d e.· 
sua carreio:a - o aprendiz - até o s.eu t·ermo - 10 mestre - dei-· 
xand•o o posto de patrão-mór ciomo um .termo á .par·te d.a série por· 
não mai·s co'D!stituiT ·uma funcção na ·esquacW.a ·e ser o patrão-mór 
ufficiial. 

Soi só temos cogitado d as pTaças .aproveitadias ·como boas e 
•aptas nos ·exa.mes por que passaram nus dif.fe1,entes cursos, não· 
quer isto ·dizer que as d:em'ai'S não ·poss•am iir 1além d·e grumete. 

Na .es·ca1a já traçada ailJl.cla não foi mendona·da a gracluaçãio 
de oabo, que fi0a r ·eservacla para 1aquelles que, embora appr0o·vados-
n·as ·escolas d·e ·especiaHdiacl es, nãio tinham o mer.ecimento ueoes-
sairio para cursos inais el evad·os, oi;ide possam obter as d'ivisas de· 
s·arg.ento. 

Conv.irá, talvez, em um r-apido resumo, lembr·ar que o posto de· 
marinheiro de 1 n classe voderá ·ser att.ingid·o po.r qualquer pQ·.aça . 
não analphabeta; o ele cabo ;por quem tenha 0approvação em qual-
quer ·especialida:de; o de 2° sargento pelos que, de me!h-0>r .aprovei-
tam1e11to, tenham approvação nos cursos ·de ·espedalidades mais 
elevad·Ois; o de 1 º ·.sargento poT quem tenha .approvação ·na 1esco.1.a 
d·e ·offi0i-a:es-ma:rinhefr.o.s, e, .finalmente, o d·e mestre ou de machi-· 
in.ista, p·elos I°' sa:rg1entos .esco!:hido.s em ·concurso. 

Desnecessamio é repetir que \ º bom cio·mportamento se·rá con-
dição para qualque•r .acce:sso. 

Estabelecida •esta escala, em que só o merecimen.to pód•e ga1ar~· 
doar o mar.inheiTo, eJ.ev,anclo-o até ser chefe da gu•arnição, estabele-
ceu,se •a:in.d1a o par.aUel•o justo •e necessario entr.e m·a1rinheiro-s de 
convez. e .foguistas, ·tal como ·s·e passa entre off.iciaes. 

Nesta •escala, 1em que só teve em vfota até o ·momento o gaJ.ar· 
dão ido posto, é .p:necis·o ter . em ccms.ide11ação uma r1emuneração 
pecuni1aria propoQ·cional. " 

T .AllELLA N. 12 

Arsenaes 

Par·a atten:der ao pagamento ·das despeza:s ·com -os Arsenaes d·<:> 
Rio de Jianeh"o, P.ará e Matto Grnsso, p·ede a proposta a v.erba de 
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3. 983: 626$687, swd·o 3. 910: 420$687 para pessoal e 73: 200$ para 
expediente, impressões, luz, utensilios, etc. 

E·ssa despeza, porém, não corresponde ao-s serv~ços que esses 
estabalecimen1JO·S prestam a mar.in.ha ·de guerra. 

T.anto o Arsenal do .Rfo de Janeiro como os d.o P-airá e Ma:tto 
Gross10 não estão convenientemente appar.elhados para, no mo-
mento actual, cuidarem não só da construcção de unida;des de 
guerra como !la •reparação do novo material adqui1rid•o. 

Já em 1909 esc·Fevia em seu relatorio o Almirante Alexand.rino:· 
"Uma solução inadiavel se impõa á vossa e1'ev.ada cons·idera-

ção: .o •appar.elhamen to do Arse.n:al para a execução ·düs •r.eparos do 
moderno material n aval e a cion.strucção de um dique 'Para os novos 
n.ayio-s. 

O Ars·enal do Rio, tal como se acha, desprov.iodo de machirms 
e apparelhos cujo us•o é indispens.av.el pa.ra o·s r epa:ros d.os navios, 
tend.o .suas officina;s disseminadas em longínquos pon.tos, não pôde 
attender convenientemente ás necessklades da consea·vaçãio dQ 
actual 'material naval e não está a pparelhado com os recursos. 
exigidos para os concertos dos naviüs que temo·s em co.nstrucção. 

Para não sacrifi.car esses navfos, d·eixando-os inutiliza-r-s·e n0> 
fim de pouco temp:o, com perigo para a nossa defesa •e pr·ejuizo, 
para a fortuna publica, é de urgente necessidada effectuar-s.e n o· 
Arsenal do Rio a remo.delação que .elLe ha tanto tempo reclama,. 
transfo•rmancl!o-o em um mo.derno estabelecimento, muni·d·o de· 
officinas completas para reparaçãio dos grandes nav.ios e um esta-
1.elro para construcção das pequenas unidiades .. " 

A remodelação desses estabelecimentós impõe-se de modo a. 
se tornar·em elles um facto-r importante na nossa reconstrucção 
nav.al. 

A solução desse .importante assumpto v.em desde muitos annos 
preoccupando a attenção dos pod·eres publicos e .ainda agora é· 
ella obie·ct.o dos mais s·erios estudOS..J>.Or parte das Gommissõe.s de-
Marinha e Guerra e de Fin.anças. 

TABELLA N . 13 

Inspectoria de Portos e Gostas 

Para o,r, se1rYiços de que tr.ata esta rubrica, a .proposta consigna 
a verba dê 92: 638$, com uma ·differença p.a;ra menos de 35: 312~ 
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comparada com a fixada no orça>mento actual, em vista de •ter si.do 
trans.ferido p·ara a twbella n. 8 o pagamento d·a gratificações ·do 
1J1assoal militar. 

A cairgo da Insp.ectoria de Portos e Costas .está o serviço ·das 
Capitanias .d·e Portos, rngu,lado pelo .decreto n. 6 . 617, de 29 ·de 
agosto de 1907. 

Dent11e •ais ·importantes attribuições confiadas a ·essas Gapita-
niais estã;o; a policia naval, :r·egimen e cons•ervaçãio .d•as costas, 
portos, rios e lagô.as, inspecçãio de pharóes, ·balizaimento ·da costa, 
matricula de todos o.s individuas empregados no mar, üscalizaçâo 
.da p esca, vistoria das embarcações, sucoessos nava:es e fiscalização 
da praticagem dos portos. 

Infelizmente ess·es serviços não têm tido ·o desej:ado des.envolvi-
rnento, send10 que uma .dias principa:&s razões é a falta .d'e nova clas-
sificação das Ca,pitanias e melhor dotação nos termos · .do .projecto 
que pende de votaçãio da Camara dos DeputádJos . 

Além disso as Capitall'ias não ·estãio appa.relha!das com o mate-
rial ·e pessoal necessarios á realização düs enca1:gos qu e lhes ·estão 
confiado·s. 

TABELL;). N. 14 

Depositas Navaes 

Cons:igna a rubrica 14 da ·Pr·op·osta a verba .de 92: 638$ ·par>a as 
despezas com os Depositas Nava:e.s d.o Rio de Janeiro, :Para •e Matto 
Grosso .. 

Das tres secçõ.es de que se compunha o Dep·osito do Ri.o dJe J a-
neiro um.a foi pelo decreto n. 6. 952, de 21 d•e maio de 1908, trans.fe-
rida para o .A:rsenal ele Marinha. 

No relato1·io d·e 1910 ve.rificámos que tod·© 'O serviço a cargo 
da:s .duas secções foi feito ·com ·economia., sendo as comp1ras r-eali-
zadas por oo·ncurrencia publi ca •e na Europa. 

O mat-erial pa;1~a a confecção d·a fardamento, accr·es·centa o .rela-
toil'io, fo i fornecido· pelas fabricws •naciona,es de lã e algo.dão, sendo 
cortados na 2" secção ·e .distribuídos, m etlrndicamente aos sabbados, 
ás 600 ·co.stureiras matricula>das, tendo s·ido .mMJ.ufacturadas para 
os dous semestres 171.179 peças. 

Para ·evitar a disposição dos serviços subordinados· •ao depar-
taimento d:a Marinha, cogita 'º actual ministw, d·e accôrdo •com a 
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autorização concedi·da pelo Oongresso, em reunir, sob a d.enomimt-
ção de ·Super,i:ntend·enda do Materi,al, os serviiços techn icos, d·e en-
genharia, arsenaes, d.epositos, officinas, etc., tu do emfim quanto 
disser respeito a material, quer se trate de provimentos, qu•er de 
reparações em co-n&trucções. 

TABELLA N . 15 

Força Naval 

ImpoTta em 3. 022: 490$326 a ve1r ba destinada ao pagamento de 
gra,tificação aos foguistas contractados, tai:pa, pessoal .de instru-
cção, s·endo só para impressõe.s, publicações e exp·ediente 100: 000$000. 

Para ·ess·e•s mesmos serviços o . o.rçamento 1actual concede a 
somma de 5. 627: 352$310, isto é, ma.is 2. 604: 801$984 do que a pe-
dida para ·o exerci cio futuro . 

A 'razão desta diminuição ·está em t eJ'-em sido transf.eridas para 
a tabella n . 8 as gratificações dos officiaes •e praças. 

Não encontr.ando nas fileiras da Armada •o p·e,s.soal foguista 
neces·sario, desd e muitos am1os ·está sendo o seryiç·o teito por con-
tractados. 

As necessidades ·da Marmha no momento actual fizeram com 
que j·á fosse a:pp.rovada no p,roj ecto .de fix•ação .d·a :força naval a 
autorização para s~l'em contractados 2 . 000 mar.inheir·o·s. 

Taes têm sido -os darns abertos e tão in·sig,n ificante tem sido n 
concurso pre·stado pelas escolas de apr endizes e pelo voluntariado 
q:ue o-s poderes publicas são forçados a .es·se recurso .afim de qu r; 
possam ser guarn·ecido·s , e conv-enientemente tr.ipulad.os os nossos 
nav.io·s. 

A' Commissão pa.receu exagerada a somma pedi d.a de 100 : 000$ 
para impressõ.eis, publicações e expecliel}te, mas á vista das infor-
mações obtida,s mantem essas verbas. 

TABELLA N. 16 

Hospitaes 

A verba destinada ao pesso.al do Hospital Central da Marinha, 
Laboratorio de Analyses, S.a:natorfo em Friburgo, enfermarias d-o. 
Pará e Matto Grosso e tratamento de officiaes .em Poços de Caldas 
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<é de 98: 708$ e a destinada aio .fornecimento d·e unaterfaes para es.s.es' 
·e o·utros estabelecimentos nos Estados é d·e 109: 110$, üU um total 
-de 267: 818$, havendo uma diffe.rença para menos de 102: 122$ com-
p.a:rada com o exercicio actual. 

Além d.o .Hos.pital Central e ·das enfermaria:s já ditas, o ,r egula· 
mento do s·erviço hospi tal-ar da Mar.inha ·expediido :pelo d-ecreto 
JL 7. 203, .de 3 de dezembl'O de 1908, dispõe no .art. '139 que s ubsis-
tem as ·enfermarias annexas ás Escolas de Aprencl izesi Ma,rinh·eiros, 
'Batalhão Naval e Corpo ele Ma:r inheiros N.acionaies, com _um medico 
e um enfemn·ei:ro, salvo as ·escolas ·modelos que t erão um m edico, 
um ph.a:rmaceutico, ·dous ·en :flermeiros e dous se.rv.entes que são 
;pag-0s pelas dotações dos .resp·ectivos estabelecimentos . 

TABELLA N . 17 

Suv erintenclencia. cie Nav egação 

Par.a a t tend·er a:o pagamento dos serviços a cargo desta repar-
t ição a proposta consigna a ve.rba de 2 . 389 : 660$, inferior á votada 
pa:ra o exer ci cio corrente ·em 370: 300$000 . 

A' .Superintendencia de Navegação ·estão subordinadas .a Dl-
r ectoria ·d.e Hydrographia e Ocean ographia, Officina Typo~Lithogra

phica 'e Di>r-ectoria d·e Pharóes . 
Da v·e:rba pedida a quantia ·de 1. 032: 960$ destina-se ao pess-0al 

·director, .aux:i liares e phaJ:'oleiros em toda a costa e a ·de 1.356: 700$ 
·010 pagamento do material e novas acqui.sições par.a o s·erv.iço. 

Como já tivemos occasião de r eferir, as sete insp.ector.ias em 
·que ·está dividido o De.partamento da Mar.inha, sem p,r.eiuizo para 
·o serv.iço publico, ·oorn, economta .p.ara o Thesouro e .aproveitannento 
·do pessoal superfor em outr,as funcções, podem ser r acluzidas a 
n umero m enor , corno deseja o Sr. ministro da Marinha. 

'.l'ABELLA N . 18 

Es cola Naval 

A v.erba constante da ·proposta para o ex,ercicio futuro é ele 
499 : 500$, bavenelo um ·augmento de 9: 380$ sobre a do orçamento 
-vigente, em •consequencia da ·elevação elos vencimentos do pessoal, 
de accôrdo com a ultima r eforma. 
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A nossa Escola Naval, r eorganizada pelo decreto n. 8.650, de 
·4 de abril ·do corrente anno, é .a parte unica donde sahe a ·offioiali-
d.ade ela •nossa Marinha cl·e Guer.ra. 

Teem entendido até aqui aJS administrações ela Marinha qu::i só 
"nos bancos aoaJcleimico·s é que d1eve ser feita a selecção no pessoal 
destinaido ao quadro elos offioi:aes s up·eriores, pois que inconve-

"nient:es ,ele ordem cli•sciplinar e difficuld3Jcl·es na averiguação d·os 
casos eJécepcion3Jes ·cl·e sua aptidão ·desaconselham que te•nham 

· .accesso os oUiciaes ·i•nferiores .. 
P.r·eoccupado com a instrucção e preparo ela nossa officialicla cle 

· ·p.ara o commanclo e mais serviços da Armada, unico meio ·de coll9-
·car a nossá •esquadra na altura dos progressos ela arte da guerra., 
o Governo, ao expedir o novo regulamento .ela Escola :t\Tayal, con-
forme ·de-clara ·~ Sr. ministro •da Miar.inha, obedeceu ao princip'io 
hoje aclmitüdo de que se eleve distinguir cliffere:_nças S·ens·iveis no 

, JJ'i:ep.aro fu11d.amental do official combatente e elo engenh:e1ro ma-
··cl:Linist::t· e .tratar .d-e irmanal-os no peTcur.so .ele seus trabalho•s J.e-
ctivos, já exigindo a l!Iles·ma so.mma de conhecimentos para a 
aJclllili.ssão, já os mantendo .em estudos parallelos tanto quanto permit-
te a cliversidad·e de· seus futuros d.esti·Il'os a bordo, j·á 'finalmente ·est a-
belecendo que os alumnos machinist3Js, ao ter-mi.narem o curso es-
colar, •Teceberão a promoção ao p.osto ele guarda marinha machi-
·nista, ficando assim em igualdade de condições com o aJ.umno do 
curs.o d•e marinha. 

Além d·o.s cursos da Escola Naval, o .regulamento citado de 4 
·de abril cr·eou o curso superior de mar.inha, 1de·stinado á prepaTação 
dos officiaes commandantes. 

· A este proposito escrev.e o illustr-e titular da pasta da Ma-
·;rinha: 

"Para o ens-ino ele duas aul3Js deste curso, .as 1aul3Js de tactiCá, 
estr3Jt'egia e serviços de estado maior e de d·e.f.esa de costas, serão 
contr actados dous profos.sore.s estrangeiros, j á tendo sid.o entabola· 
da.s as negociações para esse fim. 

So;br.etudo quanto ao seNiço de estado ·maior, até ao momeritO 
bem pouco cuidado entr e ·nós, 1era mister reco:rrer .á competend;a 
estrangei:ra, po·is julgo preferível ·confessar .desde já a necessidade 

· desse ensinamento e deHe .tirar p.roveito, .a termos de lastimaT 
·demasiado tard·e a falta de ·seu conhecimento. 

Por certo a generalidade cl·os ·nossos officiaes tem la.rgas l ei· 
:turas sobre a:s organizações de serviços das m a:rinhas estrangeiras. 
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Lsso, porém, não bastaria par.a julgal-os dispensados de um: estudo· 
regular~ ministra.do por professores que allia.ssem á illust~·ação a · 
pratica dos serviços." 

Tratando das necessidades da marinha 'de guerra franceza 
para po·d;er r econquistar o logar que per.der.a ·entre as ,grand·es po-
tenoias na~ae.s, ·em seu interessante livro, pubHcado n.o corrente 
anno, Nos forces navales, De Lainessan, ·deputado .e antigo min1.stro 
d;i. Marinha, 'escrev·e um caPoitulo sobre "Le pers9nnel des officiers" 
que >pedimos permissão par.a transcrever neste ;parecer, ;po.is que 
merece ·s·er li.do ·e ·conhecido, ipDincipalmente n este momento, em que 
os .pod·er·es ·publicos •estão empenhados na ·r.econstrucção .da nossa ma-
rinha .e no .preparo da defesa. :naci.o.nal. Escr.ev-e á paJg. 247 De 

.. Lainessan; 
"L'.amirauté an,glais recrute les ' ,officiers de sa flo tte de gue.rre 

de la même façon que la majeure p.artie de ses équip:ages, c'e·s•t-là-
dir·e, parmi 1€s •enfants de treze à quatorze ans. Elle leur donne, 
d'abord, dan.s· son Eco1e Navale .d'Osborne, une instruction gén-érale 
commune à tous et elle les a.marine par de fréquents séj;ours à la 
m e:r, car elle n "admet pas plus le mal .de mer ·chez l,es ·officiers-
que chez les matelots. · 

En mê·me temps que l'in.strucUon générale en mathématiques, 
histoire, géo·g.rapMa, ·etc., tous élêves d'Osborne reçoivent un ·OO·s-ei-
gnement ·pratique ·en mécanique, électr.icité, 'etc.,_ et sont ·exercés ã · 
des trav.aux manuels. 

Apres quatre .années ·de séjçrnrs à Osborne 'ªt un stage de ser-
viee à la mer, les j.eun.es gens C'l1oisiss1ent entr·e les tr.ois spécialités 
d·e la f!.otte: officiers de vaisseau, officiers arti111eurn et officiers 
mécanicien·s . 

En Fraince, il sembLe que .nous fassion,s tout notre ·poss.ible 
pou:r .avoir des .officiers .igno.ra.nts de la me.r et de la. navigati.on . 
Nos élêves entrent à l'école nava.le entre seize et dix-huit ans sans 
avoir, en général, connu la. mer; ils sont ma.intenus à l'école sans 
naviguer, pendant deux ians, et c"est .seuLement alors qu'dls sont 
·emba:rqués pçmr dix mois sur un nav.ire-école. Il es t ·questi.on de 
r .eculer jusqu'à dix-n·euf ans l'âg·e de leur ·entrée à l'écol e qui, e!J.e 
même, 1ser.aH établie à t erre . 

Beaucoup d' entre eux, par conséquent, ne conn~itront la mer 
qu'à une heure oü.. il l·eur s·era impossfül é de Tenonc::>r à. la carroiere 
maritime, si leurs aptitudes p)lysiques ne conviennent p.as à cette 
carriêre. 



Or, I·es n,omb;reux 
dir a ja ais à la mer. 
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sont les officiers qui ne se font pour ainsi 

J 'ai e-ntendu raiconte.r par U•n amiral qu 'il .avait eu le mal de 
m.er co stamment pendant une .quinz,aine d':années; il n.e c e·~·Sa de 
l 'avoir qu"aprês une ·campagne três ·dure aux alentourn a·u Cap de 
Bonn Es-peTance . 

.ss.i v01it-.o.n f.réqu emment d•es· o.ffici·er.s, jeunes ·en care, ou bien 
ré.no cer à lq, marine, .ou bian se cramponner dans les postes à 
terr. de•s ports, des colonies ou de P.aTi0s, ou ·de T.echercher toujnurs 
l' e barquement sur les stationnai.rns fluviaux .des c0lonies . 

. Le.s navires .de notre flotte naviguent, ·du reste, d·e .moins en 

plupart de•s gTan:des divisions eles .mers lointaines .ont été 
'UppTfo.iées; '1es grands croiseur.s ont ét é rattach:és aux escadres 
ans l es me1\s métropolitaines et les escadres, eHes-mêmes, n e font 
·ue-re que se train•er sur nos côtes ·de por.t .en.- port, co·mme pour 
ffrir des distracti.ons ·e.t des consurnmations aux villes du Iittoral. 

Notre fJ.otte, .en .s-omme, navigue de moins en moins et nos 
ffide.rs com.me nos .équipag:es .se ·désh abitue-nt de plus en plus .de 
a vie à la mer. Un autre .défaut de 110-tre personnel d' officters 0est 
une s•pécialisation •exagerée. Tout offider devrait êtr.e aussi -cano-
ni·er et torpi!1eur que maneuvrier; beaucou:p d'hommes competents 
estim ent même qu e le m êm a officier dev.rait pouvoiT command.er 

'( our à tour dans la machine et sur la pa,ssere.lle .ou dans les batte-
/ · · es ·et l es toureHes . 

"A' laur •sortie de l 'école d'applkation, .dfoait 1'écemment 
l'a i.ral Boné .de Lapeyrê.re, les aspirants ·doivent être capables 
de 'mplir le Tôl e de ch ef de section de l'ar tilleri e . L' offióer de 
mari e doit être apte à donner des ordres dans 1es .machinss, :aussi 
bien ue .dans toute autre par.tie du bâ timent ; ·en conséquence, 
ap\~,s trots ann ées d'étud•es, les élêves doiv·ent êtr.e en mesm"e non 
seu 1\ ent de co.mprendre !e fonctionnement d e l '.eusemble d"une 
ma.ch' 1 e et !'importance respective d·es ·divern organe.s, mais ·enco;re 
de P voir diriger offectivement la conduit et l'entreti en d'·un 
appare motem· et éva,poratoire et, 1e cas écheant, d'.ordonner une 
séparati 

Nou ommes tons dispo·sés à admettre ce-tte conce-p tion três 
nous n e croyons pas qu' elle 

éalisée avec le.s j.aunes gens 'entrant à l 'Ecole Navale 



Pour d·everür .des mécan·ici-ens habiJ.es, des canonniej~ capables 
de diTig.er une section de artilleri·e et da bons officie.rs de passe-
relle, les future offi.C'i>ers de n.otTe flotte devraient être r-ecrutés 
assez . jeunes, ]lour que Ies ,d'iv·e·rses connaissanceis théo 'ques et 

" sur.tout . pratiques des différ entes spécialités pu•issent leur être in-
cu!quées lentement, so!.id·ement, pratiquement . 

. double idêa.l." 

'.l'ABELLA N . 19 

Directoria ela Bibliotheca, Museu e Archivo 

Para as des.pezas co'm os s 2-rviços mencionados n esta 
consigna a pr-0•posta a quantia •de 91: 260$, sendo 29: 400$ 
p·essual e 61: 860$ p-ara o material, inclusive . 30: 000$ para 
Marítima BrazüeiTa. 

Sem prejuízo p-ar-a o 
Thesornro, .a biblioheca, ifiluseu e a,rch'iv.o <deviam ser an xãdos ás 
inS>pectoriias ou superintendancías que o Governo p.rete 

Nada jus.tifica que essas re.partiçõ-es estejam 
outras a que deviam es•tar sob todo•s os pontos de 
nadas. 
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TAJJELLA N .· 20 

Classes inactivcis 

Par·a pSJgamento ele soldo aos oDficiaes e .praças reformadas e 
·soldo aos invalidos pede a pro:pos•ta a quantia ·de 1. 389: 468$407 ou 
mais ele 50 o/o da verba vo-tSJda ·para o cor:rente exerci cio. 

Esse augmento provém da execução da lei 1n. 2. 29 0, ele 13 de 
d~2zembr-o de' 1910, que 1elevou ele mo.do consideravel o so1cl.o dos 
reformados. 

Com os r eformados d.o Exercito e da Marinha despendia _o 
'Thes.ou-ro a quantia de 5. 508: 595$277; agor a, em consequencia das 
vantagens concedidas p-ela já mencionada lei, que :tav·orece as con-
.dições e reformas dos officiaes de tena e ·mar, -essa despel'la ficou 
·eiev.ªda a 8 . 513:569$540, isto é, a mai-s cl·e 50 o/o. 

Além dos grandes inconvenientes -de figu;ar .annualmente essa 
verba como despeza nos o;rçamentos militares, como muito bem 
·notou o illustre r·e1'ato.r do orçamento da Guerra, u.rge que o Con· 
gress·o tome uma proviclen·cia qu e venha cürrigiT as incongruencias 
-daquella lei, votada sem -o necessario estudo e com a precipitação · 
-O.e que tod.os são sabedores. 

TABELLA N. 21 

Armamento e eqiiiparnento 

Consig·na a prnposta a quantia de 60 0: 000$ pSJra armamento e 
equi.pamento elos navios e estrubelecin12n tos da Mari-nha. 

Esta verba é r ealmente inferior ás necessidades da Marinha. 
Si não poclemos ter uma esquadra e.m condições ele ser apta 

para a defesa nacional e de :rivaliza-r com a de outros ·povo·s, sem 
o exercício constante de t iro e sem o adestramento elo pessoal no 
funcciona.mento util _e regular elos formiclaveis apparelhos ,de que 
dispõem as novas unidades a;dquiridas, não é razoavel que se Tes-
-.trinja a dotação s ufficiente :rara serviço tão importante . 

:Só conveniencias ·de equilíbrio orçamentaria . justificam a . in-
suffici.encia da verba para acquisição de armamento e equipamrnto 
para a nossa esquadra. 
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'l'ABELLA N . 22 

Mwnd!ções cl,e bocca 

Para pagarn1ent0 de 14. 419 raçõe·s para os officiaes e pr.aças,. 
pessoal .dos esta.belecimentos da Ma.rinha, invalidos, etc. e outras. 
despezas, r elativas á alimentação, consigna a proposta •a verba de 
7. 00@: 432$, ou m enos 1. 027: 908$500, comparada ·com o -exercido· 
actual . 

Essa differ211ça provém de se haver calculado menor numero• 
àe rações ]j)ara as praças do Corpo ·d ~ Marinhefros Nacionaes, por 
nãio se achar completa a a·espectiva lo-lação . 

Não estan·d.o p>reenchi.das to·das !l!s cla:sses nos div e,rsos ·corpos 
d'a Marinlla, i·nclus·ive do. Batalhão Naval, ·esta 'Verba podeTia 
soff.rer ainda urna reducção; mas, .a ttendendo a que pela Iei de 
fixação de forças o Governo vae fkaT amtoT.izado a con.tractar m;a-· 
rinheiT©s para completar o effect'iv!'I ou ·pelo menos supprir as. 
EaHas .existente.s, não conv•em que soffra alteraçãto a qu•antia p e.di.da 
:Pela prop©:s•ta. 

TABEIJLAS NS . 23 E 24 

Munições ncivaes e · niat erià•l ele construcção naval 

Para acquisição de artigos de so]}resalentes para os nav,i-os, 
corpos e estabelecimentos .e para concerto de navios e embaT·cações 
miud as, acquisição de lanchas, escale.1:es, machinas, .cara.eiras, fer-
Tam entas, .concertos de machinas, etc. , a p.roposta •estabelece a 
quap.tia de 3 . 500: 000$ ou menos 1. 000: 000$ das ·som mas vota das 
para o exercido cor:rente . 

Como aconteceu com a tabella n. 21, as .n ecess·idaides do equi-
librio orçamwtario determi.rrararn uma diminuição d e 1. 000: 000$ 
nas verbas consignadas nas tabellas ns . 23 e 24; mas a verdade é 
que, pelrus informações colhidas, as novas unidades de guer:ra que 
a.dquirimo.s exigem gastos enorm e.s com a sua conser'Vaçãto e func-
cionamento, de m~do que os recurllos condenmaveis de creditas 
sup·plementare.s hão r1e •appa:recer para su·pprimento das verbas 
orçamentarias. 
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'l'ABELLA ::'1. 25 

Obras 

Na tabella n. 25 consigna •a proposta a quantia •de 1.000 : 000$ 000. 
Essa somma é appHcada em concertos de .edi fícios quarteis, 

fortalezas. escolas de apTendfaes marinheirns, a;cquisição de ma-
teTial e .obras novas. 

'Comparada com a votada pa,Ta o exercício vigente ha uma 
reducção de 500 : 000$000. 

TABELLA ::'1 . 26 

Oombiistivel 

Destinada ao ·pagamento de combustível para os navios e esta-
belecimentos da Marinha, a proposta pede a verba de 1.500: 000$, 
igual á votwda .para o comente ei-!ercicio . 

.S·i a movim:mtação da esquadTa é absolutamente n~cessaria 

para fostrucção technica e adestramento ·do pesso•al, não é de mais 
que se•ja consignada no orçamento a verba indicada. 

·Si antes da acquisição dos n ovos navios, com intuito .de dar •ao 
p.ess-oal .da Marinha a instrucção conv.eniente qu e só se obtem no 
mar, despendia o ThesouTo a quantia de .cerca ode 1 . 300: 000$ em 
combustível, •parece que não é ·exager·aida a somma proposta. 

'l'AB.ELLA X . 27 

li'rete, forragens, a,judas ele custo e co1nin·issões de saques 

Na tabe1la n. 27 vem indicada a somma ·de 370:000$ destinada 
aio pagamento de forragens de officiaes e praças, ajudas de custo, 
commissões de saques, fretes, encaixotamento e seguros . 

Essa veTba, que é igual á votada parra o exercício de 1911, tem 
sido até aqui insufficiente para os ·serviços que cor·r em por conta 
dessa consignação . 

.l\nnualmente tem votado o Congresso creditas necessarios 
pa.ra supprir as suas faltas. 
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TABELLA N . 28 

Eventuaes 

Para differença de soldo a officiaes r eformados, quam.do ·em 
acti·vidade, enterros, gratificações, tratamen,to d•e officiaes ·e praças 
fóra das enfermarias e outras d espezas não previstas, in-clusive a 
quantia de 10: 000$ para attend·er á d.e,speza com a ·cunhagem de-
medalha, a que se refe r e o decr.eto n . 4. 238, de 15 .de novembro 
de 1901, a proposta consigna a v,erba d.e 270: 000$ igual á dos ·exeT-· 
cici·os actual e anteriores. 

TABELLA N. 29' 

R econstriwção elo Arsenctl elo Rio ele Janeiro 

Para attender ás .àespezas com a reco·nstrucÇão do Arsena l do. 
iRfo de J 'aneiro a pro.posta consigna a v.er.ba ·de 1. 000: 000$ ou menos 
1. 500: 000$ do que a votada para o oa·çamento actuail. 

Sendo ·pensamento do Gov erno tra;nsferiT para .outro ponto 
mais conveniente do lit toral o Arsenal do Rio de Ja;neiro, .parecia 
que não se devia concedeT a dotação ·consta;nte da proposta. 

Circumstancia:s, porém, ele .impo-rtancia exigem essa con-
sig:nação. 

Desde muitos annos as a dmi·n-istrações da Marinha veem pre-
occupaâas com a i-econstrucção do nosso .pd11cip·a1 arnen•al, .de modo 
a transformai-o em um moderno estabelecimento, munido de ·offi. 
cinas co·mpletas para reparação do·s .gr.an•des nav.ios e um estaleiro 
para construcção ·de pequenas unidades. 

Desprovi.elo come está o Ar.sena! do R io de Janeiro de ma;chi .. 
nas e apparelhos cujo uso é ind'ispensavel para os Teparos dos na-
vies, tendo suas officinas espalhadas por pontos afast:aidos, não 
póde en e s·atisfazer conv·eni entemente as actuaes n ec·e<isi.da;des da. 
martnha de guerra. 

Atten.dendo a essa ponderação e aC1"editando que seria ·inutil 
todo esforço cem a acquis·ição de nevas machinas de guerra, sem 
a existencia de um a.rsenal apparellm do .para r .eparação, constru- . 
cção e mobHiazção desse material e sem a existencia .d.e um porto 
militar que collocasse a esquaidTa ao abrigo de qualquer aggressão 
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e servisse de base para operações, o Congresso, que nunca ·recusou 
o seu apoio ás medidas lembradas P·elos Gov.ernos, a bem .da .defesa 
nacional, concedeu, pelo .art. 7° § 2° da lei n. 1. 453, ·de 30 de dezem-
bro de 1905, autorizaçã:o .para adquirtr o local prn·pri·o ipara. a mu-
dança do arsenal :e fazer contracta.r a sua cons-trucção. 

Depo.is de longa e debatida discussãio, .a pro.posHo do local mais 
conve·niente pg,r.a a fundação do por.to militar e installação d·o no-vo 
arsenal, resolveu o Gov-erno de entãio fazer a escolha da bahia de 
Jacuecanga, no ca.nal da ilha Grande, •para ·essas obras necessarias 
á nossa defesa. 

Motivos di•versos, de ord.em politica, t·echnica e finance.ira que 
não ·convem serem aqui Tepro.duzi-dos, fizeram com que o GoveTno, 
que Unha tido •a g.rande iniciativa da reconstrucção da nossa esqua-
dra, nãio pudesse Ievar a effeito o ·seu plano complementar, com a 
fundação do porto militar •e constTucção do Arsenal ·de Marinha, 
e de ·cuja falta esta1nos hoj.e sentind•o as mais desastrosas conse-
quenCias. 

Succed·endo .n•a ipasta ·da Marinha ao almirante Julio de Noro· 
nha o almirante Alexandrino de Alencar, ent8'lldeu S. Ex. que a 
installação do novo arsenal devia ser dentro da bahia do Ri·o de 
J·aneiro e para .isso ·obteve as necessarias autorizações pelo n. 1 
do 1airt. 10 da lei n. 2. 050, .de 31 ·de .dezembro .d·e 1908. 

Feita a .chamada de •concu:rrencia .para as obras, celeb1,ou-se o 
contracto, resultan:clo dahi a necessidaide da consign·açãio da ver.ba 
pedida na propo.sta, para attendeT aio pagamento das prestações 
ajustadas. 

Agita-se agar.a ·de 1wvo a questão do local para onde deve seT 
transferido .o a;rsenal do Rio de Janeiro. 

<Como em 1905 e 1906, .as opiniões hoje são divergentes, enten-
de•ndo uns que deve ser conservado dentTo da ·bahia de Guanabara 
e outros que deve ·ser transferido para .outro ponto da nossa costa. 

Em mensagem annual o Sr. PTes.idente da Repu·blica e ·em seu 
relatori:o o Sr. mhüstro da Marinha se mostram francamente par-
tidarios, corno foi o Go·verno Rod;rigues Alves, da mudança do 
arsernal para fóra da Capital da Republfoa e ainda mais, em men-
sagem especialmente env.iada ao Congresso, o Governo ·solicita •as 
necessarias autorizações ipara a realização desse gJ·ande serviço. 

1Si div.ergendas ·existem quanto :ao local em que devem ser 
feitas as dn.staHações, o que não resta duvida é que ·são .de ur-
gente e inadiavel necessidade o p·o:rto militar .e o norvo ars enal. 
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Estamos hoje como e.stavamos ·ha d·ezenas de annos atrás. 
F:ize·mos a encomme·nd.a e ~·ecebemos a nossa esquadra, sem 

que tenhamos um Jogar destinado ao mínimo concerto dos navios. 
e um ponto qualquer que possa servi~· .de abrigo e ao mesmo tempo 
de .base •para qualquer o.peração. 

Emquanto peT:duraJn •as discussões de O·rdem techn'ica e polí-
tica, a nossa defesa nacional vae se resentindo dia .a elia da nossa 
imprevidencia e descuido pela.s questões da maioT reJev.ancia.' 

Tratando deste importante assumpto, escreve ·o almfrante 
Marques .de Leão: 

"Na ·ilha das Cobras reso'lveu-se construi:r -o nosso ars:mal de 
primei"ra .ordem. Sem se pes.a;r os inconverüentes de um arsenal 
desabrigado ;r.esolve-s·e fundaT um rpo.r.to militar no .coração da Re· 
publica, encrava ndo suas principaes obras em nosso PTimeiro pO'rto 
commercial. 

"Qual o paiz ' que i'á pretendeu trazer paTa a sua ca:pital um 
porto militar ? 

\ 

"Porto franco ás bandeiras ele todais as naçõ es, campo aberto 
á actividade do comme.rcio internadonal, ·deposito de avultados 
capita:es estrangeiros e nacio11aies, não podem o poTto e a eidade 
do Rio de J·aneiro viveT a v.Lela de um porto militar. Ameaçados 
em suas vielas, os industriaes, os .commerciantes terão a salvação 
de suas existencias; mas os seus •estabelecimentos, suas fabricas, 
seus bancos, seus haveres e suas, foTtunas, que são tambem do 
paiz, nada disso é possível levar na fuga p•r·ecipitada e ficará á 
mercê dos azaTes da guerra. 

· "Não cabe nos moldes deste relatorio avaliar as desvantagens 
da permanencia da e.apitai do paiz em poTto de mar; traze:r, 
porém, para o mesmo local o .porto militar, acorrentar á poH'tica 
e á paixão pa!'tida;ria a esquadra, attr.alür para a terra as tripula-
ções, desviai-as de suas preoccupações militares, .deixar ao i11imigo 
a certeza de ter franca a retaguarda, pTiv.ar-se ele poder tel-o entre 
dous fogos, ·despTezar a facu ldade de detel-.o ·em sua marcha até o 
ca1.,ação da patria, é absurdo, é intoleravel .'" 

Depois de expCY.r no relatorio de 1906 os mativo.s. que _levaram 
o almirante Julio de Nornnha a opt•ar pela Temoção do Arnenal .do 
Rio de Janeiro para outro ponto do littoTal, accrescenta o illustre 
ex-ministro da Marinha: "Po·r todas ess.as razões e mais por uma 
outra de não menor val'ia, qual a d.e anastar a •Marinha da influen-
cia política, que é dissolv ente ·da disciplina, eu sou francamente 
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infenso á conservação do nosso principal ar.sen.al ·dentro da bahia 
do Rio ·de J.anei-r.o. " 

TABELLA N. 30 

Oomniissãdi,, construcção e acquistção do materiai em paiz 
estrangeiro 

•Para occorrer ao .pag·am en:to ·de ven:cimentos rde acl:didos miU-
t ares no es·bra·ngeiro e •orffü:>iraes estud'ando na Europa, de passagens, 
ajudas d e custo e vencimento·s ·da commissáo fi scalizado-ra da;s · 
o·bras dos -n avios em •construcçãJO, ,pessoal artisti co e mai•s .pessoal 
rpara navios ·em comTI:li:ssão no esbrangeiro, inclí\lsive acquisição .de 
mrateria1 e pagam ento rele .pr·esrtações attinentes aio contracto para 
construcção de navios, para machinistas .garantias e para occorrer 
ás despezas com viagens de mw ios •ao estrangeiro, consigna a pro-
posta .. a verba de 3. 000 : 000$, ouro, 1havendo . uma .àfifferença para 
menos :do exericiciio acfiual de 6. 000: 000$000. 

>A id·o.tação constante da pro.postia ·é ma;nifest amente ·insTuffi-
cie11te .p:al'a os fins a que é destinada. 

ISó as p•restações oriundas de .confra;etos e que dev·e.rãio ser 
p;a;gas no ·exercido ·futuro •Jll!Ontani a;o tripl•o da somma já refe-
rida. 

1Sen;do, porém, cea-to . . que não devem ces~at· por éonta rdos orça-
mentos ordinairios .as d espeza1s .co:m a rucquisição e construcção de . 
11ov1ais urnid.aid•es paT1a a nossa rr11aT1inll'a, a Co:mmi•ssão de Finanças, 
a ·e:icemplo dtl que .tem sido feito· ·ei;n aúnos anteriores ,_ reconhe-
cenido 'ª n ecessidade de -s er co:mpletaido o plano da refo-rma rnaval 
wd10.~ado 1por actos e leis ide exerdcios rp·assados, julga de conve-
niencia .que desta rubrica ·Sejam r·etiradas a s quotas .destinadas a 
esse fim, fircan:do .a1pem11s o .sufü.iciente p:ara a s .commissões no ·es-
tr·aingeiro ·e que não d ev·e ·exceder de l , 000: 000$, ·ouro . 

A!ssim a Cormmissão de F1inanças .prO'põe .qu e na tabeUa n. 30 
seja)m s uprprimi1das as palaivras "inclusive acqnisição de material ·e 
paganionto ele prestações attinentes ao contra.cto para constru cção 
dos navios", ficand·o ·essa t abella com a rubrica "Oon11nissões no 
estrrangeiro". 

P ara sattsfazer ais . prestações ·Com a oorrstru•cção do Ri-o ele 
Janeiro e .para ipagamel;l-•to de novas .unidruile·.:; d e que n ecessita a 
nossa esquadTa,. a Commissão de iFh1anças, de aiccôrdo .com _ ais in· 
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formaQões presta:das peló 'Governo, é de pa1·ec.er que seja conce-
di.da a amtorri2laQão seguinte: 

"Art. ·Fica o Presidente .da ·.R,epublica autorizado a fazer aa 
operações de creidi·to :rrncessari:as, 'até a quantia de 9. 000: ooo .~ . 

ouro, :para attender' ao_ pagamento das vrestaQões atti<I).entes - ao 
contra;oto V'ar,a construcQão de navi,os e P'ara acqulisiçãio de novas 
unidwdes ,p•ara a marinha de guerra." 

rSem que o orQamen,to · 011dinario .fique -sobrecarregado com ·uma · 
verba que nãio 'deve ser considora;da como des,pe21a ainnua, o Go-
verno po·r esHe •alvitr·e não -estará privado rle satisfazer- ·Os seus 
compromissos nascid.os de ·contra;ctos, assim co·mo ·não estará im-
pedido de prover a nossa marin:ha 1d,os elementos de que preoisa 
para a grande -obra da rd·efosa nacional. 

TABELLA N. 31 

Direct.otria ào Armamento àa Marinha 

Para o-ceorrer ao :paigamen.to d·o pessoal, pess-oal a;rtistico, · ex-
fl8Jdliente, .impressãJo e pub'licaQões d'esta repartiQão a :pr.oposta in-
di'oa a qua:rutia de 604: 060$000. 

Com melhor proveito para o serviç;o publico é esta repartiQãü 
des-sas 'm~ütas que vão s-er an,nexa;das ás superintendencias .que, ·em · 
virtude «Ía Iei .n. 2. 370, de 4 de J,a;neir-o d.o CC\rrente, rvão ser er-ea-
das '{rn1o Ga<v·erno, -canforme consta• da 1introducQão <CJ.o 11elatorfo do · 
:S-r. ministro da Marin1ha. 

A unidade ' ·de diT•e'CQão dos ser·viQOS ida mesma 1iatureza traz· 
fo.rQO·s·ament:e econ·onli!as no.s- ·diniheiros :publico•s. 

Re·sumindo ·es-tas consideraQões v'emos ql.J.r a commissão pro-
põe ais reducQõe's segiuintes: 

Na :tabe>Üa 2, a suppressão dás verbas ·de 4: 000$ e 3: 600$, des-
tinrudws ao directo.r e ao sulJJdirector., que devem rec-eber pela ta-
bella 7 as gratifi.c-aQões a que .tiVoerem direito." · 

Na "tabella 5,' a >suvpr-essão · da verba de 28: 800$ p-ara pagamen·to 
de gra;ti'ficaQão d-e rfuncç;ão ao·s m inistros militares, porque as gra-
tificaQões. são :paga:s pela verba 7 -cio projecto. Por esse motivo0 foi 
supprimi.da essa tabella -da :proposta. 

Na tabella: 8, a diminuiQão da~ -verbas ' de 100:000$, 200:000$ e 
100: 000$ ,paira gratirficaQão e pagaim·eÍlto · a o0ffidaes ref.ormaidos,'· 
gue passmn a ser de ·60: (íl)O$, 100: 000$ e 60: 0000$000. 

< ' '- -
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Na tahel'1a 30, 'ª reducção de 2.000:000$ ouro, com .a ·diminui-
Qã.o 1d.o·s enca1·gus a q;ue era ·destinada a v erba dessa rubri•ca. 

'A pro;pns•ta do Go·verno para o exerdCJio d·e 1912 é: 

Em ,papel 
Em üUro 

A pro1posta da Ccmmissão ,é : 
Em ;papel . . . . . .. .......... . . .. . .... . . . .. · . ..... . 
Em .ouro .... .. . . .. .... .. ....... . ... . .. . . .. .... . 

44:892 :084$021 
3.000:000$000 

44 . 671:684$021 
1 . 000:000$000 

Oon:fr.ontamdo-se o projecto da Commissão com a somma vo-
1tlada para o exercido correilte verifica-se um1a differença para 
m enos de 3 .327: 325$0•32 ·papel, e 8. 000: 000$ ouro. 

De accôrdo ·com a exposição feit a ·e dados já referidos, a 
Commissão de F'inanças submet·te á consideraçã o da Camara dos 
Deputados o segllinte: 

PROJECT_O DE LEI 

1Art . 1.0 O Presi·dente ·da Repubfiica é aut.or iza;do a des·pender 
no anno ·d.e 1912, •com üs serviços a carg'ó ·d0 Ministerio da Mari-
nha, a qlllantia de 44 . 671: 684$021, papel, e 1. 000: 000$, ouro, a 
saber: 

1 . G.abinete do M1inistro e Direotoria do :Expe-
diente .. . , .. . . .. . . .. . ... . .. · ·. · · · · · · · · · · 

2. Almfrsntado, dinuida de 7: 600$, do dir0ctor 
e •sub-clirector da secretaria, q;ue passam a 
reCJeber pela babella ri . 7 a gratificação a 
·que tiverem d irei:ito .. . . ... .. .. . ..... . . . . . 

3 . :Est3Jc1o Maio•r ela Armaida . .. ... . .... . . .... . . 
4. Inspectorias . . .. . ...... . .. . ....... .. . . . . .. . 
5. nirectoria Gm-al de Oontabiliclade ......... . 
6. Auditoria . .. ... . _ .. . . .. . ... . . ..... .. ..... . . 
7 . <Oor:po da Armada ·e ·Class·es Annexais, d imi-

nu1i1da de l80: 000$, s end·o 40: 000$ na verba 
gratiftcações, de accôrdo com a ultima 
!parte do ar.t . 3° da lei n. 2.290, de 13 de 
idez·eimbro de 1910; 100: 000$ ·na ·Voe11ba des-
tinada a ·quotas 1addicionaes de que ·trata o 
.a11t. 4° §· 2° do art. 28 da mesma lei, ·e 40: 000$ 

248:558$00G 

20:440$000 
7:200$000 

47:900$000 
34·8: 500$000 
46 : 900$000 
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.na v·erha d.e gratificações •a offüciaes r 0efor-
mad-0s eJéercendo0 comnüssõ·es de officiaes 
·da activa ..... .' . . .. . ............ . . ... . . 12.234:899$976 

8 . Corpo de Marinhei.ros Nadonaies .. . . ... ... . 
9 . B:aJt.alhão Niaval .... . . . . ..... ...... .. . . . .. . . 

10. ·Escola ·d·e Apr·endizes Marimheirus . . ..... " .. 
11. Arsenaes . . ............... . .... . . . · . ....... . 
12. Ins![}e•c:tor1i,a de ·Portos e Co.stas ... . ..... . . . . 
13 . lDeposi•tos Niavaes ..... . ..... ........... ... . . 
14 . •Força 1Na:val. ..... ... . . ..... . ... . . . ... . .... . 
15 . iHos:pi•taes ............ .. ...... . .... . ...... . 
16. iSu;per0intendenoia da !Naivegação ........ . ... . 
17. Escola NavaJl .............. ~ . ... . .. ..... ... . 
18. <Directoria .da .Bibliotheca, Museu e Archiivo0. 
19 . Cl•asses inacüvais . .. .. . .. .. . . . . .... . ... . .. . . 
20. Armamento e equi•pamento ................ . 
21. iMu'llições de bocca ..... . .. ..... , . . ..... .. .,. 
22 .: 'Munições navaes ........................... . 
23. Materoial de construcção naval. ............ . 
24. Obras ............. . ..... . . .. . . .. .. ... ... . . 
25 . CombusUv·el .. .... . . . ...... .. .. ..... . .... . . 
26. •Fretes, ·passagens, ajudas de custa e commis-

sões de saques ...... . . . . ... . ......... . . . 
27 . Eventuaes ... . .. .... . . ... . ... ......... .... . 
28. Recon•stl,ucção do Arsen>al do Rio d·e Janeiro 
29 . [)i.rectoria do Armamento da Ma;riinha ..... . 
30. Oomm•issões iw estrangeiro, .como p·ass·a a ·ser 

denominada a rubrica 3ú da •pr0;po•sta, di-
minuída de 2. 000: 000$, ouro:, e •su.piprimi-
das as palavras " inclus~ve acquisição de 
material e pagamento cJ,e prestações atti-
'llen•tes ao contracto p.ara .const~ã:o dos 

2 . 461 : 992$·62'5 
310 :702$000 
822:0'88$000 

3.983:626$687 
,535: 550$000 

9·2: 638$000 
3. 0•2:2 : 490$326 

267:818$000 
2. 389 :•6·60$000 

499:500$000 
91: 2.60$000 

1. 3·89: 468$407 
600 :·000$000 

7 .000:432$ 000 
2 . 000:000$000 ' 
l .•500: 000$000 
1.000:000$000 
1. 500: 000$000 

370:000$000 
270:000$000 

1.000:000$000 
604:060$000 

navio-s" da tabe1la 30, ouro ...... : . . . . . . . 1. 000: 000$000 

Art. 2.º ·Fi·ca o P.r0esicl·ente da Republica a.u.torizado -a fazer as 
operações de ·credito neceS>sarias, até. a qiuantia de 8. 000: 000$, ouro, 
para atten·d·er •ao pagamento de tod'as as _,pre~tações attionenites ao 
contr.acto ;pata .constTucçã:o do Rio de Janeiro e ipmr.a acquisíçã:o de 
novas uinidaid.es .para a: marinha ·de guerra. 
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,s:a;la odas <Co·!IllIIl-isSô'es, 30 de Norvembr.o ·die 1911. - Ribéfro 
Junqueira, :prooi· cj.·~J?-te. - Cardoso .de Almeicla, .rel:ator. - · Pedro 
Pernambuco. - Soares ·elos Santos . - Raul Fernamàes. - Lyra 
CMtro. - Erico Coelho. ~ Iiom€·ro Baptista. - Alcinào Guanabara. 
- Antonio Carlos. - Se'l'.gio Saboia. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

O ·Presidente ·da 1Republi!oa é autorizaCLo a ides.pender .pelo Mi .. 
nis t erio da il.VI•ariuha, 1com •OS is·erviços d·esignados nas segu'i·ntes rver· 
bas, a quantia ·<1e 3. 000: 000$, ouro, e 44. 8·9.2: 084$021, •paipel: 

1. Gabinet e do ministro e Di-
r ectoria ·de E :iopefüente . . 

2. Al1mtr,antaido ... . ... " . . ... . . 
3. .Elstaid·o Maior ida Armaida .. . . 

· 4 . I1ns1p·ectorfas ....... . ...... . 
5. Supremo Tri1bu'Ilal Mmtar .. 
6. Directoria 1Geral •de Contaibi-

lidad·e da J.VIa1' i·ntra .. . . .. . 
7 . Au.ditoria . . .... ... . . .. .. . . 
8. Curpo da Armada e Olasses 

248:558$000 
28:040$000 
. 7 :·200$000 
47:900$000 
·28 :1800$000 

348:500$000 
46:900$000 

IAnnex·as ........... :- .. . .. .. 1..... . .... 12.414: '8·99~976 

9 . Co·r.po ·d·e Mairinheir:os Nacio-
n aes .......... -. : :·: :-: .. . 

10. Batal!hão Nav·ail .. . . . . .... . . 
11. Elscolais de - Aprendizes Mari · 

nheiros . .. ....... . . . .. . 
12 . Arsenaes .... . ...... . . . 
13. · Inspectorias de Portos e Cos-

t as ............ .. .... . 
. 14 . Depositos Navaes . . ... . . 

15 . Força Naval , . ....... ... . 
16 . H:ospitaes .. . ..... . .. , . 
17. Superintendencia de Nave-

18. 
19. 

ção .............. . .. .. . 
E scola Naval ....... . . . 
Directori:a da Bibliotheca, 

Museu e Archivo da Mari: 
nha. . . ... . ... . . . ..... .. . 

12. 471: 992$·62 5 
.310: 702$00ü 

822:088$000 
3.983:626$687 

535:550$000 
92:638$000 

3.022:490$326 
267:818$000 

2.389: 660$000 
499:500$000 

91:260$000 
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Ns. VerbaJs 

20. Classes inactivas . . 
21. Armamento e equip.amento . 
22. !Munições d·e bocca ... .. ... . 
23. Munições navaes . . ...... . .. . 
24 . Material de construcção na-

val ........ ... ....... .. · · 
25 . Obras . ... . . . . . . . ....... . . . 
26. Combuistivel . . .... . ...... . 
27. Fretes, passagens, ajudas de 

custo .e comm,1ssões de sa-, 
ques .......... . ........ . 

28. Eventuaes , . . . . . . . . . . ... . 
29. Reconstrucção do Arsenal 

.de M.arinha do Rio de Ja-
neiro . . . .. . .. . .. . ..... . . 

30. · Commissão, construcç,ão e 
acqui.sição de materia l em 

Ouro Papel 

1 .389:468$407 
600: 000$000 

7. 000:432$000 
2 .000:000$000 

1 .500:000$000 
1.000:000$'000 
1.500:000$000 

370:000$000 
270:000$000 

1.000:000$000 

paiz 'estrangeiro . . . . . . . . . . 3. 000 : 000$000 
31 . Directoria do APmamento da 

M.arinha ... .......... . . . 604:060$000 

3.000:000$000 44.892:084$021 
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NOTA 

O projecto entra em ddscussãci em· 16 cie Novembro. São •lidas 
v•a<ri.as ernendas. Fala\n os Srs. José <Carlos, Barbosa Lima e Iri-
neu Machaido. 

E' encerrada a discussão. A Mesa não póde acceitar as seguintes 
emendas por ".lerem infringen:tes do Regimento: 

Consideram.lo que o art . 50 da lei n . 2.356, de 31 de Dezem-
bro de 1910,. mandando appHcar d·e accôrdo com o art. 85 da Con-
stituiçã? Fed•eral, aos auxiliares do auditor geral de Marinha, a 
dispos.ição do art. 20 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, 
converteu-os em auditores, equiparando,os áquelHe funccionario 
nos direitos, vantagens e honras, com os vendmentos do .art. 6°, 
n . 2, da lei n. 26, de 30 de Dezembro de 1891, combinado com o 
decreto n. 1.863, de 9 de Janeiro d·e 1908, consoante o art. 21 da 
citada lei de 13 de Dezembro de 1910: 

Proponho: 
Onde se lê - T:+bella 7-Auditoria: 
Auditor geral, vencimentos 21: 300$000. 
Tres auxiliares, vencimentos 21: 300$000. 
Diga-•se : 
Quatro auditores, vencimentos 60: 000$000. 
Sala das sessões, 9 de Novembro de 1911: 

Ji'reitcis. 

Ao art . 1 º, n . 11, ac~rescente-se: 

A ugi1,sto ele 

"Comiprehendido·s na disposição do art. 32 da lei n . 2.290, de 
18 d:e Dezenib.ró de 1910, os machintstas do Dique Fluctuante ·e 
das officin.as dos Diques e Usina Electrica da I!ha .das Cobras. 

Sala das sessões, 10 dé Novembro de 1911. - Pern·ira · Brcign. 
-Nica.nor cio Nascimento. 

i . 
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Accrescente-se onde convier: 
Os patrões, machinistais, foguistas e remadores das cap·itani.as 

.de ia classe terão os seguintes vencimentos: 

Patrões . · . 
Machinistas 
Foguistas . 
Remadores . 
Remadores 
Remadores 

de 
de 
de 

1" claisse ........ . .. 
2~ classe .. . . ....... 
3n classe .. ....... . . 

Por anno 
4:320$000 
4:320$000 
2:280$000 
1:800$000 
1:440$000 
1 :200$000 

Sala das sessões, 10 de Novembro de 1911. - Alfredo Ruy Bar-
bosa. ·- José Carlos. 

Os patrões, anachinistas, ·:fogui<stas e r emadores da Escol.a Na-
v.al terão os seguintes vencimentos: 

Machinistas 
Patrões . . 
Foguistas . 
Remadores 
R emadores 
R emadores 

de 
de 
de 

ia 
2" 
3• 

cLaisse . .. .. . .. . .. 
olass·e .... . .... . ~ 
classe . ....... .. . 

Por anno 
4:320$000 

·4:320$000 
2:280$000 
1:800$000 
1:440$000 
1:200$000 

Sala das sessões, 1Q d·e Novembro de 1911. - Íilfreào Ruy Bar-
bosa. - José Carlos. 

Augmente-se 'ª verba deste numero da impor.tancia de réis 
5: 383$200 afim d·e ser abonada a gratificação mensal extraordi-
naria de 60 % .sobre o.s vencimentos do secretario encarregado 
de diligen~i ais , patrão ·do escaler , remadores, machinista e foguis-
ta da Capitania do Porto de Manáos. 

Sala das sessões, 9 de Nov·embro de 1911. - A . Monteiro ele 
Souza. 
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Ficam elevados os vencimentos dos correios e continuos da 
Directorta do Expediente do Ministerio da Marinha a 3: 600$ an-
nuaes, e os do ajud.an.te do porteiro da mesma directoria a 4: 800$ 
annuaes. 

Sala dais sessões, 16 de Novembro de 1911. -- Bethencourt da 
8ilva Filho. - Raul Barroso. 

Onde convier: 
Fica equiparado, quanto a vencimentos, aos escrivaes 'do jury 

da Capital Federal, o ,escrivão da Auditoria GeraJl da Marinha. 
Sa1a das sessões, 16 de Novembro de 1911. - Bulhões Marcial. 
Ninguem mais pedindo 'ª palavra, são ·encerrados em 2• discus-

são o art . 1° ·e sem debate o art. 2° do projecto n. 270, de 1911, 
ficaud'o adiada ra votação .até que a respectiva Commissão dê pa-
recer sobre as emendas offerecidas. 





SESSÃO EM 22 DE NOVEMBRO 
- · - ·;;,.,,.Jiii.-

N. 270 A -1911 

FIXA A DIDSIPEZA •DO MINISTERIO DA MA:RINHA PARA O 
'EXERCICIO D.E 1912; COM PIARECER D.Ã COMMI'S.SÃO DE 
FINANÇAS A:S EJ.MENDAIS EM 2ª •DI'SCUiSSÃO. 

A Commissão :de Finanças, t endo afrentamente estudado as 
·emendas ·offereoidas em ·2" discussão ao .orça:mento da Marinha, 
para o anno de 1912, vem submetter á •consi:d·eração da .Camara dos 
Del}utad·os o seu par.ecer: 

N . 1 - Onde •convier: 
P.ar·a aioquisição •e montagem de um 1phairol Ilo ··extr.emo do queb.ra-

mar da Laguna, Estado ·de· Sa1nta Catharina, ·co·mpr-ehen.dida a con-
sitrucção •ele u.ina •casa '.J)ara residencia do pharoleiro - 30: 000$000 . 

.Sala das sessões, 16 de novembro •d·e 1911. - Henrique Val,r1a 
Paula Ramos. - Abãon Baptista. 

A Commissão •acoeita a emenda . 
.Pela.s i:nformações -co.lhidas no MinistJer>io da Marinha .e .de ae-

côTdo .com a opinião ·do vice-almirante Pinheiro Guedi;is, ewviada aio 

Gover.no ·em ·data de 12 de s·etembro do ·corr·ente, !a -providencia ·con- 1• 

tida na emenda é de to·da >Utilidadd·e 

N. 2 - Fica o •Poder Execut'iv·o autoriza•do a :dis•IJ·ender 50: 000$ 
para a aoquisição •e montaigem :de um pharolete •e respectivas habi-
tações do •pessoa;! na 1cioda1de da Laguna, em Sainta Cathariila. 

Sala idas sessões, 9 de rrov·embro d·e l911. - ··Celso ·Bayma 
!Esta .emenda está 1prejudi:cad;i, . en,1 _vista _.da aicceitação da 

terfor. 
an-
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N. 3 - A' rtabella 19 : 
Ma;terial: 
Acquisição de olJ.r:as, memorias, mappali, etc, aug.mentada de 

3: 7160$ pa:ra 4: 000$900. 
Ass,eio de 'casa_ a despezas miu·das, diga-se 1:800$, .em vez d·e 

1:500$000. 
1Sala das 'sessões, 16 de .nov.emilJ.ro •de 1911. - Antonio No-

queira. 
A Comrnissão .acceida a ·emenda. 

N. 4 - Onde ·Convier: · 
ü 1patrã o-011ór d·o Arsenal de 1Marinha do Rio d·e Janeiro perce-

berá unia ·diaria de 5$ 'Pelos servioos extra:ordina;rfos pr·esfad,os .fó:ra 
das horas do 'expediente . 

.Sa..Ja das s·essões, 10 de niovem·bro de 1911. - P.ereira Br:aga. 
A 'Commissão t endo •em ·consideração ·os ·servioos .extra:ordina-

rios que <J1'r·esta o .patrão,mór d·o Ars•enaa de .\\farinha do Rio de 
J aineiro, fóra das horas ,o·br.i,ga·torias, a1cceiita a ·emenda sob a fórma 
de a:uito.rização, 'aifim d·e que fique :a juizo do :gov·er.no pagar essa 
gratHicação quail.do ·entender mer.ecida. 

N .· 5 - E' concedi·da, ma vigen·cia desta l ei, uma ·diaria d·e 5$ 
'<l!O ;patrão-1Il6r ·do Ars·enal d·e Ma.r.inha .d0 Ri·o ·e J.aneirn, rp.efos s·er-
viços 'extraordina.r.ios :pir.estados fóra. do •expedioote . 

Sala da:s sessões, 16 .de nov.embrn d~ 1911. - Barbosa Lima. 
Esta emenda está prejud-icada, á vista do parecer .da;do sobre a 

~m/q,ª ·a.ll'terioor. 

} 

N. 6 - Acqu1sição de 10 boi{l.S, pa:ra bal,isamento dos portos ·de 
a.cão ·e A1,efa Branca, no <Rio 1Grande do Norte, 50: 000$000. 

1sa1a. das .sessões, 16 ·de nov.embro de 1911. - Eloy àe Souza. -
Sergio Barreto. - Lindo<i;pho Gamara. 

A Comm.issã:o re·c.onhecendo a c'onv·e1üencia da medida proposta 
'a.ceei ta a 1emenda, r eduzindo, porém, a ·quantia a, .30: 000$. ·e rassim 
propõe a segui.nte sub-eimend.a: ·em vez d.e 50: 000$ , diga-se 30: 000$000 

N . 7 ----, Ric·a o ·GoY.erno a:utoris-aido a ·paga.r aos officia1es, 1infe-
1·iores e praças, 'que estiverem na Eu'ropa, ,em 1900 •e 1901, ia diffe-
r ençai ·dos v·encti:nentos· ·e,ntT·e o ca:m b.io ·d.e · 18, por -que per:ceberarm, 
e o d~ 27, · peÍo. q:uai deverh11m t er r·e'cebido l()S .m esmos. '1"eJ.1c.i1m!in'tos. 
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,]],m lei orçallllentari·a .ficou ·d·et·ermi.nado que os 'O·ffi'Ciaes, ,i.nf.e-
ri·o·res e p.raças da Armada, que fossem nomeados para sel"Vir na 
Euro.pa, naquelfa época, vercebessem ·os s·eus v·endmentos ·ao ca;m-
bi·o de 1'8. 

:Soffreu as ·consequencias desta •e:IDcepção sõmel1te o ·pessoal da 
Anmada, ·que s·erv ia na Com!'.Uissão 'Fiscalizadora a.e Construcções 
Navaes ·e no na,vio Floria,1io, ell'tr·egue, ·em 1900, ao Governo do 
Brazil. 

Os officiaes do Exercito nãO tinham ta.bella füx·ando 'OS venci-
mell'tos .em paiz ·estr.aing.eiro; e o Governo, ·que os arbitrava, de 
accôrdo com a funcção do ·Off.icial, passou a, ·augmental-os, como 
compensação ã ·di fferença 'dos cambios. 

O •cor·po di1ploma.Uco recebeu seJinpr·e ao ·ca:mbio de 27. 
A excepção, 1por.tan:to, atJtingio •exclus1iva:mente a um .p.equeno 

g:ru.po de üfficia:es, inforior·es ·e praças ·da, Armada, que illada r ecla-
mou en1 attenção ao estado f.inanceiro do paiz na occasião . 

E' .tempo de 1fazer cessar a injustiça, maxime attendendo-se a. 
que a.quelle navi·o desempenhou uma •commissão d·e l'epresentação 
em .. diversas ·cap•i1ta.es da Europa, o que ·d·e certo acarretou, ·para 
a officialidade, g.ra111d.es d·espezas. - Aurelio Amorim. 

A Commissão não accGita a emenda,. 
'8i direito tinha~, os o0fficiaes, .inferior.es ·e p raças ·á dHferença 

de vendmentos ·entre o rcambioo de 1:8, .po.r 1que perceberam, ·e o d·e 
27, .pelo qual ·deveriam ter 'recebLd•o, ess·e di.reito está •prescripto. 

Só por um •Pl'ojecto d·e 1Gi e n ão .por uma 1simples emenda ao 
orçaimento, •pód·e o Congr esso Naciona,l .reconhecer ·esse d.ir.eLto •e re.-
levar a .prescripção •em que incorrem. 

N. 8-Considerando que o art. 50 da l·ei -n . 2.356, de 31 de dezem-
bro de 1910, mandando applicar doe accôrdo com o art. 85 da Consti-
tuição Federal, aos ·aux.Uiares do auditor geral ·de Marinha, a disposi-
ção do art. 20 da lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, converteu-os 
em audito•res, equiparando-os áquellG funccionario nos direitos, van· 
tagens e honras, com os vencimentos do · art. 6°, n. 2, da lei n . 26, 
de 30 de d0ezembr.o de 1891, combina.do ·com •o decreto n. 1.863, de 9 
d·e ' janei:ro d·e 1>908, co.nsoanite o art . 21 da 'Clitada .lei de 13 de de-
z.embro de 1910 : 

Pro·pon•ho. 
10n1de s·e lê - Tabella n. 7 - .Auditori a : 
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Auditor g;eral, ve·ncirmentos, 21: 300$000, 
Tres auxiliares, vencimentos, 21 :.300$000. 
Diga-se: 

-Quatro audiJtores, vencimentos, 60: 000$000. 
1Sa1'a das sessõ.es; 9 ·de novembro de 1911. - Augusto de Freitas. 

A Commissão não acoeita a ·ememda. 
As leis invocadas pela apresentante da ·emenda não serv·em d·e 

apo1o para a sua a:pprovação. 
Não hlJ, lei alguma conferindo aos auxifü11res do :a:udiitor de Ma-

ri1nha os vencimentos ,propostos . 
A ·providenóa pedida está- apenas ·em uim proj·ecto reorga,ni-

zando •a justiça mililtar. 
Emquanto não fôr convertido ·em lei, ·Os amx•iliares de auditor 

devem .perceber os actuaies v·encimen tos. 

Emendas da Oommissão 

A Oommü;são de Finau1ças, julgando ·de necessidade dotar o 
orçamento da Marinha •com os .recursos suffióent·es para o ·pessoal 
e serviços mencionados na lei de fixação da força .naval, propõe 
as emendas seguintes: 

N. 9 - Onde convi·er: 
o pagamento a marinheiros cnntractaclos será feito pelas so-

bras das verbas ns. 8 e 9, d·estinadas ao ·corpo ele marinheiros na-
cionaes ·e batalhão naival. 

N. 10 - Na tabel.!a, 30 accresoente"se o s·eg.uinte: "e para pa-
gamento a officia;es iidoneos que forem contractaid·os ·n·o estrang.eiro 
para instrucção ·e aid0estramento de officiaes ·e praças da 4.rmada e 
demais :serviços technicos da marinha .de .guerra. 

N. 11 - A Commissão de Finanças, oonsiderando s·er de con-
V·eni·encia a permanenoia •em v.tgor da lei n . 2.370, ide 4 de jaineiro 
d.e 1911, :aUm ·de que poi:lsa, o Governo fazer ias ·rEiformas d·e que 
necessita a administração da Marinha, pro·P,õe a s·egutnte emeú'da: 

Ond.e convfor: 
"Oontin,ua em vigor a disposição contida na lei n. 2.370, de 
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4 de janeiro ·de 1911, na p.arte relaitiva á divisã:o ·do litto·ral da Re-
publica em departamentos çu prefeituras, ·organizaçãio de s·erviços 
e r emodelação da administração da. Marinha, tudo sem augmento 
-do tota,l do .orçamento." 

A Oommissão ·de Finanças, •Considerando que não ·ha lei al-
guma fixando os vencimentos do auditor geral da Marinha em 
21: 000$, ·propõe 1que s·eja rmanHda a mesma constgna,ção do orça-
m ento vigente, isso mesmo ·por equidade ·e á vista dos precedentes 
e asstm apres·enta a seguinte emenda: 

N . 12 - Em v·ez de: 
Or·d·enaido ...... ... .......... . .... . 
Gratificação 

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

na tabella n. 6 di.ga-.se: 
Ord·enadü .. ... ......... ... ....... . 
Gratificação ....... . ... . .... .. ... . 

T.otal ...... . .... , ... . . 

1.4:00-0$000 
7:000$000 

21:000$000 

10:000$000 
5:000$000 

15:000$000 

.Sala das Commissões, 23 de novembro de 1911. - Ribeiro Jun-
qiieira, presidente. - Oarcloso ele Almeicla, relator. - Soar.es dos 
San·tos . - Antonio Ocirlos. - Homero Bci11tista. - Erico Coelho . -
Pa.ssos Miranda. - f~el/'gio Saboia. 





. SESSÃO EM- 28 DE NOVE.MBRO 
.- · - · - ·,....,..-

E' annunciada .a füsG,us·sà<;>· miiG:a, do par·&eE)r ·da C0mmissão de 
Finanças sobre a.s J:men.cl.,as offereei«ilas Ha 2.• àis~trnsão ()!.o ·:J!>rojecto 
n . 2·'7.0· .. d.e 1911 fixando a des_peza do Minist:erio da fylarin).la para. 
o · eJ!;ellcióo de 1912. 

, TuJ.i·H·guei!li pedindo a palavra, é encerrada a ·d~·ilcussão urliea do-
parecer. da Commissão . 

. E' amnmciada a votação do .p•r0jeeto n .. 2'10, de 1!1H, fi x;:;mdo a 
d.f.>;SiJlez.a: 1'10 Ministerio d·a Marinha para o exercieto de 19'12 (com 
eliHienid!as) (vi(le projecto n . 270 A, de 1911) (2• discu9são). 

O S!R. PRESIDENTE - Vou submetter a, votos o )?roject o, ?alvo 
as emienil'las. 

:i;!J.;m seguida, s,ão successivamen.te ·postos a votos .e aipprovados 
em 2• disclil ssão os s,eguil;l•te.s artigos do 

PROJECTO 

N. 270 - 1911 

PROJECTO DE LBI 

Art. 1.0 O Pr·eshi.e11.té da Re(li>lil·bhca é auto.rizaid-o a d~.spe.nder 

no a1ID!lil<0 à·e· 1912, com os serviços a cargo do Minist.eúo da, Marinha, 
a . <q1111an1t ioa . d•e 44.671: 684$021, papel, e 1.000: 000$ , ouro, a saber: 

1. Gabi·11e·te.,do Ministro e Di.reetor~a do Ex.padi~nte 
2. Almirantado, d<i.-minutc~a d.e 7,: 600$,, .!'lo director 

e suh-clir-ect,Glr .0.!a ,s,ecr.etaria., que passam a 
receber pela ta;l;Jei.La n. 7 a g,,_-.ati~i.cação a 
que tiver-em clireiito .. . , ... . . , .. .. ... , .... . 

3. Esta.do-maior da Armada ........ . ... . ....... . 

2•18: õ58$000 

20:440$000 
7:200$000 

27 
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4. Inspectori.a.s . . . .. .. ......................... . 
5. ·Directoria. Geral de Contabilida.<le ... . . .. . . . . . 
6. Auditoria. ..... .. ............ .. ....... .. .... . 
7. Oorpo da. Armada. e dasses a.nnex-a.s, diminuida 

de 180: 000$, ~endo 40: 000$ D!a v·erba gra-
tificações, de ª 'ccôr.do com a •ultima parte 
do art. 3° da 1-ei n . 2.290, de 13 <le dezem-
bro de 1910; 100 : 000$ na v-erba destinada 
a quotas addicionaes, d.e que traita o art. 4° 
e § 2° do airt. 28 da mesma lei; e 40:000$ 
na, v.erba de gratificações a offici-aes r efor-
madüs· exe:rcell!d·o commtssões de offioiaes 
da .activa . .... . . .... . . . .. ..... .. . . .... . 

8. Corpo de mar.in·heiros nacionaes .. .. . . ... .. . . 
9. Batalhão Naval ..... ... .... . ..... . ..... .. ... . 

10. Escola de Ap1·.end.izes Marinheiros .. . ... . ..... . 
11. Arsenaes ..... . ... .. . ................ . .... .. . 
1•2. Ins·pector ia de P.01'tos e .Costas .... .. ..... . . . 
1'3. Depositos Navaes .. . .. .. .. . . . .. ...... .. . . . . . 
14. Força naval . . . ..... . . . .. . .. .... . .... . . .... . 
15. Hospitaes ........... .. ....... . ......... .. . . . 
16 . .Su.perintendencia da Navegação ..... . .. . .. . . . 
17. Escola Naval. ... . . ...... . . . . ........ . ..... . . . 
18. Direct.oria. •da Hibliotheca , Museu e Archivo . . . 
19. Classes inactivas ... . ...... . ... ... .... . ..... . 
20. Armamento ·e equipam-ento . .... . .. .... .. . .. . 
21 . Munições de bocca ... . . . . . . .......... ... ... . . 
22. Municipaes navaes . . . ............ . . ... . .... . 
23. Material de construcção naval. .... . .. . . .. .. . . 
24. Obras .............. . . . .... . . . .... .......... . 
25. Coonbustivel . . . . ... . . ................. . . . ... . 
26 . Fr.etes, passagens, a judas d·e cus to e commissões 

de saciues ....... . .......... .. . . .. . . . .. . 
27. ·Ev·entuaes .. . . . ...... .. . ... . ............... . 
28. Reconstrucção do Arsenal do Rio de Jan-eir-0 .. . 
29. Directoria do Armamento da Marinha ..... . 
30. Coill1missões .no estrangeiro, como 'Pa:ssa a ser 

<lenominada a rubrica. 30 da proposta, di-
minuída de 2. 000: 000$, ourn, e suppri-

47:900$000 
348 :500$000 
46:900$000 

12. 234:899$976' 
2.461:992$625 

310 :702$000 
822 :088$000 

3.983:626$687 
535:550$000 

92 :638$000 
3.022:490$326 

267:818$000 
2.389:660$00(} 

499: 50()$000 
91: 26<í$000 

1.389:468$407 
600:000$000 

7. 000: 432'$000 
2.000:000$000 
1. 500 :000$000 
1 .000:000$000 
1. 500: 000'$000 

370:000$000 
270: 000$000 

1.000 :000$000 
604': 06()$000 
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midas 'as palávras "inclusive acqms1çao c1e 
mat&ial e pa:ga;mento de pr·estaçõe.s atti-
nentes ao contraoto ·para oonstrucção dos 
navios" da tabella 30, ouro ........... . 1. 000: 000"$0.(Hj 

A.r.t. 2.° Fica o Preside·nte da Re·publica autorizado a fa.z;er as 
·operações de credito necessarias, até a quantia de 8. 000: 000$, ouro, 
para attender ao pagamento .de todas .as •pr·estações attine1 ,tes ao 
contraoto para a construcção do Rio cLe Janeiro e para acquisição 
de novas un·id,ades para a, marinha de g'uerra. 

O SR. PRESIDENTE - Vou submetter a votos as emendas. 
E' annunciada a votação da seguinte ·emen•da so)} n. 1 do 

Sr. Henriqu~ V alga: 
Onde convier: 
"Para, acquisição e •montagem de um phar.ol no ·eX>tremo do 

quebra-mar da Laguna, Estado de Santa Catharina, comprehen-
dida a construcção de uma casa pa.ra residencia do pha1-.oleiro -
30: 000.$000. " 

Em seguida é ,posta a v·otos e app.rovad·a a referida •emenda n . 1. 
E' considera.da pTejudicada, a em·enda n. 2. 
E' annuncia;da a votação ·da seguirnte emenda s·ob n. 3 do Sr, 

Antonio Nogueira: 
"A' tabella 19 Material: 

Acquisiçã.o de obras, memorias, ma,ppf!,s, etc., augmentada de 
3:760$ para 4:000$000. 

Ass·eio de casa e des.pezas mi udas, diga-se 1: 800$, em vez de 
.1 :1500$000. " 

Em seguida é po.sta a votos ·e approvada a referida emenda, n. 3 .. 
E' annunciada a V'otação da s·eguinte ernenda .sob n. 4, do Sr. 

Ferreira Braga.: 
Qnde convier: 

O paJrão-mór do Arsenal de Ma.r·inha do Rio de Janeiro perce-
berá uma d.ia.ria de 5$, pelos serviços ·ex.traordinarios pr·esrtados fóra 
.das hoTas do ·ex·pe.diente. 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão offerece 
o seguinte parecer: 

A Commissão, tendo ·em consideração os serviços extr·aordinarios 
que pres·ta 6 patrão-mór do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, 
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fóra das horas obrigatorias, acceita, a .emenda sob a fórma de auto-
rização, afim d·e qu·e 'fi-qu-e á ' juizo db Governo .p,iigar ·ess·a gratifica-
ção quando enrtendeT nrnrecida. ' 

Em seguida, é posta. a vbtns e appr·ovada a referTda mnenda 
n. IJ., nos t ennos do . parecer da 'C'om'i.nis.sã·o. 

E ' consideraida p1,ejufücada a ·emenda n. 5 . 
E ' an·nuncfüda a votação ·da se·guiirte .emen·da .sob n. 6, do Sr. 

Eloy de ·S"Ouza e outros': " 
Acquisição de !O "bo1ias, para oalisamento dos portos de Macáo 

-e areia B.rarrca, no Rió Gran·d·e db Norte, 50: 000$000: 
O .SR. JW.ESIDENTE - .A. esta emenda a Contmissão offrj-

Teceu. a seguin'te .sub-emenda: 
"fElm vez de 5'0: 000$, d ig~-se 30: 000$000." 
Em seguida é posta a votos e approvruda a. reter.ida emenda n. 6, 

<iom a sub-emenda da Commissão. 
E' a.nnunciadà a votaç'ão da segu-inte emenda s-ob n . 7, do 

:Sr. AureJio Amorim : 
Fica o Governo a.utorizado a pagar aos 'O'fficiaes, inferior-es e 

·praças que estiveram •na Europa, ·em 1900 e 1901, a diff.ereru(}a dos· 
vencimentos ·entre o caimbio de 1•8, por que perceber am, ·e o de 27, 
:pelo qµal d·ev.eria:m ter recebido 'os mesmos v.encimentos. " 

O ·SR. HONOR·IO .(}URGEL - - Peço· a pa,lavm "pela ordem. 
O .SR. PRESIDENTE - T em a palavra ·O nob.re :Elep.utado1 
O SR. I-IONORIO GURGEL (pela. orclem) - .Sr.. P r-<llsiid.ente, esta 

·emenda; n. -7 manda pagar a.os officiaes, inferiores e praças, que es-
·tiveram na Europa, em 1"900 e ÚOl, a differ·e11Ça. dos venci>mentos 
-enfre o Grtmbi0 de, 18, po.r· que p·e;rceberam, e o de 27, pelo qual 
.deviam receber. 

Devo p·oiJ:d·era:r •que todos os· que vão e:xeerc,er ·commissões- no 
. -estrangeiro, quer civis, .q:uer militares; são s·empre .pagos ao cambio 
de 27, hav·endo apenas ·esta ·excepção, ·excepção .e .injustiça, que 
.a. ·emenda vem .reparar. (Muito be1n.) 

O .SR. CARIDQ.SO DE,. ALMEI<DA - ·Peço a palávrn pela ordem. 
0 :sR:. :PR·EE)rnENTE - Tem 'ª palavra o uoore Deputaào. 
O SR. CARDOSO DE ALMEiiDA (pela or,clem:) .- Sr. Poresfüente, 

-em ·:vigoll, a. ·eme)}da- que vae fie r votada não ·devfa .ter ·sidÓ a,cceita 
por cornt.r.ariar inteirarrnente d.isposições regimentaes. 

U.m•a vez, po·tém; . que foi açceita, a Commissão não podia deixar· 
<fie dar o. ~a,re.ceir que sqbre elle emitti u.. 



O objedo da ermenda .é .a seguinte: 

",Fica o Governo autoriz·ado a pagar aos otficiaes, infe-
riores ·e praças que esti:veram na Euro;I>a em 1900 ·e 1901 a 
diHerença; dos vendme11tos ·entre o cambio .de 18, por que 
perceberam, e o de 2.7., pelo qual deve·ria:m ter recebido .os 
os mesmos vencimentos." 

Sr. p,residene, s·e os in.teres·sados nesta emenda têm algum 
fü.reito a essa restituição, -esse cU.r.ei.to está evidentemente •Pres-
cripto. 

Por conseguinte, é preciso que primeiro o Cong'resso, por-
um _projecto especial, releve da prescripção ·em que incorreu esse 
direito, afim de que .oos inte1,essados possam receber pelos meios. 
regulares aquillo a que tenham direito. 

Nestas condições, a Camara deve r ejeitar a emen.da proposta .. 
(Muito bem; muito bern.) 

IDm seguida é posta a votos e .rejeitada a r eferida emenda 
n. 7 . 

O SR. HON.ORIO 'GURGEL - Peço a palavra pela or.dem . 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra .o n_obre Deputade>. 
O SR. HONORIO GURGEL (vela orclem) . -Peço a V. Ex. 

se digne proceder á verificação da votação. 
Procédendo-·se á verificação da votação, · r.econhece-se que 

votaram a favor da •emendçi. 47 Srs. Deputados e contra 67, 114 . 
Foi rejeitada. 
E' annunoiada a votação da seguint·e emenda sob n. 8, do 

Sr. Augusto de Freitas : 
Onde se 1ê - Tabella n . 7 - Aud.itoria : 
~udiil0r gerail, vencimento<.;;, 21: 30'0$000. 
'Fr.,es a.uxi.Uares, vencimentos, 21 : 300$000 . 
Ii>iga-s·e : 
QruatFo audi t0res, vencimentos, 60: 000$'000. 

O SR. AUGUSTO DE FREITAS ~ Peço a palavrn pela: 
ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra .0 n0bre Dewutad·o. 
O SR. AUGl)'STO DE FREITAS (vela orclem) - S.r'. ' Pre--

si•à-ente, eu peço a atbenção da Camara para esta emenda, que não· 
mereceu o apoio do honrado relator do Orçamento da Marinha. 
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Não tenho por habito defender interesses particulares, por 
isso mesmo sfato a necessidade imperfosa de justificar a apre-
sentação da emenda e dar á Camara os motivos por que o fiz. 

Quando fi.l'nccionava a comnüsssão especial incumbida da 
elaboração do proj·ecto da reorganização da justiça militar, o 
Governo, por intermedio do Min.i-stro da Marinlia e do Ministro 
da Guerra, 'pediu á Camara que definisse a posição dos auditores 
de Guerra ·e de Marinha no tocante a seus vencimentos. Tanto 
o Ministro da Guerra como o 'da Marinha pediram á Camara 
uma interpretação authentica do dfspositiv.Q da 'lei de 30 de 
dezembro de 1910, que alterou os vencimentos desss·es funcdo-
narios. 

A Commissão de Marinha e Guerra, como a Comn'lissão de O·rça-
mento, recebendo •essas mensagens, solicitaram o parecer da commis· 
são ·especial de reorganfaação ela justiça militar. Na qualidade ele 
presidente desta cornmissão, fui encarregado pelos honrados col-
legas ele. esfuclar o assumpto e emittir sobre elle o parecer. Feito 
isso, no fim de alguns dias, apres·en tei ã Commissão o resultaLlo 
elos meus trabalhos, reconhecendo' que o a uditor geral ela Ma-
r inha, como os auditores de guerra da Capital Fedreal, cleante 
do ãispositivo ·da ·lei ele 30' de .dezembro de 1910, tinham direito 
ao ordenado d·e 15: 000$000 . Esse parecer foi discutido na com-

. missi'w especial, em tres sessões consecutivass, porque don.:; dos 
:1 rns i 1Justres membros, o honradçi Sr . Soares dos Sjlntos, üir;no 
representante do Rio Grande dó Sul, ·e o honrado Sr. Carlos 
Cavalcanti, Deputà,do pelo Paraná, tinham duvidas sobre o 
assumpto, e pr·ecisavam de melhor . exame para sobre -elle deli-
berarem. 

Na ulHma ses·são da Commissão Especial, o parecer que eu 
apresentei foi unanimemente acceito pela Commissão Especial, 
sem discrepancia sique.r de um .só v.ot,0. A honrada Commissão 
reconheceu que sem fixar vencimentüS a prevalecer no füturo, 
mas reconhecendo. d.ireito que lhe. assistia em _virtude , de leis 

. . anterfores, os auditores de Guerra, como o auditor geral da 
Marinha, tinham o ordenado· de 15 contos annuaes. 

Enviado ess-e parecer á Commissão de Orçamento1 foi dis-
tribuído ao mesmo honrado Sr. Soares dos Santos, membro 
tambem da Commissão Especial". Enviado esse parecer á Com-
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missão .. de Marinha e Guer.ra, para que ella se pronuncfasse 
.sobre a parte r·eferente aos auditores ele Marinha, ni\)reéeu elle· sua 
unanime approvação. 

Essa Oommissão, por sua vez, o reenv·iou á Commissão de 
Finanças, .acceitando inteir'am.ente a deliberação. da Commissão 
E·special. 

Até hoje, Sr . Presidente, naturalmente pelo accumulo de 
trabalho da Commissão de Finanças, não poucle o Sr. Soares elos 
·Santos, digno ,representa~te do Rio Grande d·o Sul; emittir pa-
recer, já ·então ·como membro dessa Commissão, sobre o trabalho 
que S. Exa . havia assignado como membro da Commissão Espe-
dal, trabalho que, repito, reconhecia que os auditores de Mar~nha, 
·como os auditores ela Guerra, tinham o ordenado de 15 contos 
-de réi·s. Minha emenda, portanto, não veio estabelecer ordenado, 
o que não seria permittido pelo Regi!l11ento, tratando-se ele uma 
1ei orçamentaria .; . vem, ap e)1.as, . consignar no orçamento ·a do-

. ta.ção necessaria para pagar á.quelles funccionarios 03 o.nlenad.os 
ll que elles têm direito, ~m virtude de leis anterioreil 

Permitta, porém, ·a Camara que eu diga algum as palavras 
m.ais, no sentido de justificar aqui, como o fiz perante a Comi8'são 
Especial, com ple-no assentimento da Commissão de •Marinha e 
Guerra, o meu modo de vêr. Qual o o.rdenaclo a que têm direito 
aquelles funccionarios? 

Antes, Sr. Presidente, de se discutir a lei da Receita em De-
Zf:mbro de 1910, foi mandado, por uma emenda ao art . 20, que 
f.icas·sem ·extinctos os cargos de auxiliares de auditor·es de Guer-
ra e ele Marinha determinando a Camara que esses auxiliar es fos-
sem convertidos em audtto.res de Guerra; mandando-se tambem 
no art. 30 da mesma lei que em relação aos ·auxiliares dos audito-
res de Marinha se applicasse aquella mesma disposição, porque 
d art. 85 da Constituição· prescrnve que as IDesmas r egras, as mes-
mas vantagens •sejam applicadas aos .membros elo Exerctto e da 
Marinha~ ' 

H:aviamos liquidado o primeiro ponto - equiparação dos 
direitos, vantagens e regalias. 

Qual, po.rém, o ordenado que devia1l} ter esses audito1'es de 
Guerra? 

A iei de 30 de Dezembro de 1910 determinou expressamente 
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que os auditores de Quera U;vessem as vantag:e,n.s eon:;;~gnadas ~elll. 

taes e taes leis, e:,,eepçã0 fejta d©s audj,to:i;es d:;t .capital Feder:;iJ,. 
os quaes tinham s-eus vencimentos fixados em l.ej aRt!)ri0r. 

Dma das leis mencionadas · nesse artigo ·d.eteJ'mina: art. 6°, 
lei de 30 de Dezein'bro d·e 1901, § 2°: " O audítor de Marinha !fka. 
equip'arado, quanto aos vencinúmtos, .ao ] uiz d·e direito <il.a F.a.zen-
da Municipal. " Art. 7·" "O auditor de Guerra da Capital Federal. 
per.cel:>erá os .mesmos ve'N-€imentos qüe o auditor ·de Marinl;l.a e os. 
d,o.s .J!D,,s:J;:;tdos 6: 000.$ ,por a>Rn.f>, senélo 4: ·000$ de ordenado e 2: OOD$ 
de gratlfücaçã0, ftlcaitdo •i'Hclu'ido no otdeiiado o . soldo a -que tive-
r,e.11;1. .diiseit0." T·emos, poi>tan·to, em consequencla de J.eis anterio-
res, .q1ue ,o a.ulllitor geral ·da _Marinha tem vencimento igual ao 
jui.z •d0S !feit0.s !Íli).ULl'ieipaes e f!Ue o auditor de Guer.ra, por for.ça 
de gispos~!lão q,ue aeabe.i de iêr, tem os vencimentos iguaes aos 
a t1<ilit0res de M:arin)la, .d·isp0siçãd a'liás desnecessaria; porque o ca-
so de;via )Ser i',eg-1:üado s-@mp·Fe de aécõrdo com o art. 85 da Consti-
tuição._ o· ven.eirnento que actualmente percebe o juiz dos feitos. 
da Fazenda Municipal é de 21 contos. 

Parecia, portanto, ql!le a ·emend.a que eu apresentei deveria 
, consignar para auditores de Guerra, como para os ,auditores da 
M·arinha não ordenàcilo de 15 contos, mas o d!l 21. Succedeu, po-
rém, .Sr . Presidente, e peço para ·este ponto a · especial attenção 
da Çamara, que o or.denado do juiz dos :Deitos da Faze:nda M,uni-
cipal, até o a nno passado de 15 contos de réis annuaes, foi por 
deliberação da C.amara elevado a 21 contos de réis, porque aquelle 
funccionario per.dera cilireito á cobrahça d·e custas e emolu;men-· 
tos que l·he eram .adjucilic'adets. 

Vê V. E x ., portanto, que não houve de facto aug;mento dos· 
v•encimentos do juiz dos feitos muniCipaes; houv·e sim uma re-
tribuição compelisadora das custas que ·elle perdia. 

Sendo assim, ·entendi que o criterio exacto, indiscutivél e se-
guro é que o auditor de Guerra como º· de M;arinha d·eve ter um 
ord·enado equivalente ao do · juiz dos feitos antes da elevação con-· 
cedida a este em · compensação de custa e emo'lumentos que elle 
perdeu. 

Sendo assim, Sr·. , P.resid·ente, •eu não posso coimprehender 
como o meu honrado collega .. reprnsentante do Estado de S. Pau-· 
lo, dig;Il'0 rela:tor do orçamento da Marinhâ, venha declarar, no seu 
parecer, que eu propunha vencimentos para estes funccionarios 
que não estavam consignados em lei. Só posso attribuir Isto ao-



. grande a1lro]))e1o -de tra:ealho nestas ultimas lwras de sessão legis-
laüva,, e si ass-im é, ainda IDesnHJ que a Camar.a quizesse acoeitai· 
o pareeer do reiat0r a:a 8omm-issã0 de Or.çamento ... 

O Sn. P1tESIBÉl'>'l'F. - Peço ao· nobre Deputado que restrinja as 
suas· e01.rnideFaçôes. 

o Sn. A UGUS'l'O DE FREITAS - V. Ex. me p1erdoará por Ufü 

momento; s[mplesmente para concluir o raciocini10. 
~inda mesmo q:ue :a Ca,mara quizesse r epe!Hr as minhais con-

si.derações, a:1i.ás todq,s assentes em leis, não poderia acceitar o 
parecer apresentado pelo hoiJIDrado rel.ator, porquanto S. Ex. c0n:si-
gna vencimentos a que nunc.a terão direito ·ess(l.s funecionarios . 
. o illustre relator: separa o auditor gera_l dos auxiliares de audi-
to.r, o que já não tem· mais razão de ser, em virtude da lei de 30 
de Elezemb'ro do anno passado. 

· S. Ex. co11signa a verba de 15: 000$ para o auditor geral da 
Marinha, e declara que embora não estejh fixado em lei o faz por 
um priridpio_ de equidade e ai11da m-ai-s para estar d·e accôr·d-o com 
a dis]))osição, ou antes, com ·a dotação éonstante do orçamento vi-
gente. 

Perdoe,me o me1~- honrado .amigo; S·. Ex. se enganou. Pri-
meiira:mente; Sr. P.residente, não seria razoavel que a Camarai yo-
t ass·e uma verba para pagamento ele um furiccionario que não ·esti-
vesse COJilsignado em lei, por um principio de equi>dacile q,ue pôde 
ter. uma amplitude ·innnensa. Em segundo logar, si o nobre rela-
tor. qui•zes·se dar aos auditores geraes. vencimentos constante do 
orçamento vigente, estes são- de 13 contos, não mais de 15, por· 
que a lei não consign:a 15, mas 13. Quanto aos auditores geraes. 
si o nobre relator quizesse dar, não o ordenado que se manda es-
tabelecer nesta emenda, mas simplesmente o or·d·enad,o de auxiliar 
de auditor de Marinha, não d·e:via dar 7 contos, mas 9, porque este 
é o ordenado es"tabe1ecido em lei. 

Adm:ittJi.ndo-s,e, um momento, a opinião 'do nobDe Deputado, os 
v·encimentos se'Í·iia.rn de 9 contos ·e não de 7: 100$, como S. Ex. es-
tabeiece. 

iCre'ÍO, Sr. ;E'r-esidente, ter dito o sufficiente para esclarecer a 
Gamara sobr.e eiste ponto v•rinci1pal, pois que a nünha 1emend_a atten-
de sobretudo ás -soli-citação do -Governo, que ped~u .esclar·ecimen.tos 
sobre o o-rdenado de taes funcciona:rios; 1attend1e aos dir,eitos d·elle,s 
consignados '8111 leis à:nteriorés, -não envolv·enclo favor de 1especie 
alguma. (Muito be1n; rnuito ·bern). 



O SR. CARiDOSü DE ALIMELDA - Peço a palavra pel1a ordem. 
O ·SR. PRES!IDENTE - Tem a palavra o no]Jre Deputado. 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA (Pela orei.em ) - Sr. Pre-

sidente) as leis invocadas pelo meu illustre collega, Deputado 
pela Bahia, não jüstificiam a emenda apresentada poT S. Ex. ao o·r-
!i{tmento da Marinha. 

Pela legiislação em vigor, os .auxüiares .e% auditores de Guerra 
que nã o ·ex.cederem ao quad·ro estabelecido .na 11ei de 4 de Jan·eiro d·e 
1908, ·,glllard"adas as condições .de antiguidad·e; nomieação, posse e 
·exercício, serão incluidos no ·mesmo quadTo. 

•E' isto o '(lue dispõe a lei so:bre vencimentos miHtar·es. 
'Mais tarde, Sr. Prestd:ente, quando s·e discutiu o orçamento da 

Marinha, fo i incluída uma .emenda -a.s.s·i.µi Tecligida: "A dispos ição do 
art. 30 da lei d·e 13 de !Dezembro d·eve ·s·er entendi.da el·e •accôrdo com 
o preoaito estabelecido na Oonstitui_ção Federal". 

. ' 1 

1Sr. Presidente, sinão ha du\'ida que .os v.en cimentos do auel ito-r 
geral .ele Ma:rinha são .a.e 1'5, contos d·e •réis, pel•a interpr·etação dada 
pela Oamara ·em annos anteriores, o que é inteiramente contrario 
á müúia opinião, não ha €ntretanto 1e·i nenhuma fixando aos auxi-
li>ar.es dos audito-res d·e Marinha os wmc1mentos ·da ·emenda aipresen-
tada p1elo nobre Deputado pela Bahia . 

.Como V. Ex. sabe, Sr. Presidente, os aux iliar·es .ele au•ditores de 
Marinha não foram compreh•end·ielos na lei que fixa os v·encimen.tos 
dos militar·es ·e nem ·a di·spos·ição .da l ei d1e or9amento .ele 1910 podfa 
teT ·esse •effet'to, porque ·ella ddz que os auxiHares não ·exeedentes ao 
quad·ro dos auelitoiies d·e Guerra s·arão incluielos corn·o auditores d:e 
Guerra. 

·ST. Pr.esiel·ente, na Marinha só ha um aud ito'!' g·eral; ness•as con-
dições, os a uxifüar.es desse auditor não podem ser inciuid.os em um 
quadro que não exis·te. 

Si não ·ex·iste es·s·e quad<ro, os auxiliares el·e a udoi tores vão p erceber 
o que percebem actualman te, fato é, os vencimentos co1T·esp_ondentes 
aos de cap1itãio aTr·egime;ntaelo. 

O ·que a emen·ela pr.etende fazer 'é cr.ear um direito- novo; nõs 
. es.tamos votando um .o.rçamento e a obrigiação do Congresso é dar 
as dotações :áis .despezas já votadas. 

1Si, como p.ensa 0 illustre Deputad-o p1e1a Bahia, os v•encimentos 
;de auditor€s devem ser equiparados. aos do .1auditor geral, S. Ex., 
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-como já f.ez, apr-esentando urn projecto que pende d!e discussão na 
·Cama:~a, tnsi.sti.rá pela sua ap~rovação. 

Ernquanto elle não for votado, os v·eÚcirnentos de auxiliares de 
a ud-itor·es .deviem s·er os que actual'mente •peréebem. 

Nessas ·cond•ições, a Commissão de Finanças não podia dar pa-
recer favorav·el á emenda ·e a Camara não deve app.rova.1-a. (Muito 
"bem; miii to bern.) 

O •SR. SOARES DOS SANTOS - Peço .a palavra pela ord0em. 
O ·SR. PRES·IDENTE - 'rem ·a palavr.a o nobre Deputado. 
O SR. SO.AJRES DOS ::;ANTOS (Pela orãeni) - Urna vez que 

o honrado Deputado pela B;:i.hia nomeadamente se refel'iu a mim, 
·devo dar uma ·explicação á Camara. 

R ealmente, -desd.e que havia uma commissfw ·especial encarre-
gada da rnorg'all'isação ela justiça militar e ·essa commissão havia 
·fixado vencimen.to·s pa:ra os -auddtores d·e Guerra e .de Marinha, pen-
sei que não 1poeliamos estabe1ecer . aqui uma lei provisor·ia -de venci-
mentos; ·e por is·so, como .membro .da Comn: issão ele Finanças, en-
tendi que o 1p•arecer da commissão especial es tava pl'e_juclicado. Aliás 
a Cornmi.ssão d·e -Marinha e Guer.ra, em s·eu parecer sobre o pro-
'j.ecto provi.so-rio, estabe1'eceu uma emenda, para a qual chamo a -atten-
·ção -da Ca.mara porque •ella vem corrobora1· a do nobre Deputaáà pela 
Bahia: 

"Ficam consi-derados como auditores os actuaes auxiliar·es de 
·auci:Lto•r·es da M·arinha". 

Dada esta 1expl1icação, vote a Carnar.a, como 1entender; meu de-voer 
·está cumprid.o. (Muito bem ; 1nuito bem ). 

Em seguida, é posta a votos •e .r.ej.eitada a referi·da emenda n . S. 
O .SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra 1pela or.dern. 
O SR. PRESIDENTE - Tem ·a palavra o nobre Deputad.o . 
O ·SR. IRINEU MACHADO (pelei orclem ) r 2quer verificação 

de votação. 
Proce-dendo-.s·e á v·er ificação da votação, r econhece-se .ter em vo-

taido a favor 59 S.rs . D eputados e contra 63, total 122. Foi rejeitada. 
E' annundad.a a votação .da segrni.nte em enda n. 9, da Co.mmissão 

de Finança:s: 
Onde convi•er : 
"O p·aga·m ento a ma•ri.nheiros contractados 'será feito .p·elas sobras 

'das v·erbas -ns. 8 e 9, destinadas ao Corpo de Marinheiros Nacionaes 
e Batalhão Naval ". 

O .S:R. HONORIO GURGEL - P•eço apalavra pela or~ ern. 
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O SR. PRES1IDENTE - T·em 1a ,palavr.a o nobTB Deputado. 
O SR. HONORIO GURGEL (pela ordeni) - Sr. Presidente, ·11 

emen.d1a n. 9 diz o seguint·e: "O pagamento a marinheiJ:os conbrata· 
dO•S .seriá .feito 1pelas . .sobras idas V•erbas ·llS. 8 ·8 9, destinadas ao Co.rpo 
d•e Mii.rinhéiJ:o.s Nadoinaes e Batalhão Nàval ". 

Lievan.tei-me .sómente para ped-ir ao digno ·r·e1ato·r: que me ·ex_pli-
que si vamos votar a dotação 1de :ve.r.ba :para d.eterm.tnad0 serviço, com 
sobra.s, po.rquanto o orçamento bem d·e dar a s©ml>H·a -e:xiaota 1Jara o 
füm de que trata a emenda. 

A rCoo:nmissão diz, po-rém, que as. ·s0brll!s d·ev.·em seJJ appli.cadas .. . 
De mo.do que v•anno.s votar v·erba 1para marinhei'l'os e praças do Bata-
lhão Na:val ·com sübnus ·e ·essas .sobras nó.s as vamo.s appliGar ,em fim 
div:er.so! 

Vamob, assim, auto;rizar um :;i, r ·efo1rma ·em noss1a .contabiUdade 
g1eral, ou mais esp·ec•ia.Jmen.te na . contabiüda1de da Marinha. 

·Tenho curio.s1dll!iile d.e ouvir a re.speito ·os ·esclarecimentos do re-
1atoT .e ip·eço d·esculpa 1S·e .aca::;o ·com isso µ:nat>ico algum cri:n;1e ou 
delfoto . (Muito beni; muito beni. ) 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - P.eço a .palav·ra ;pela or.d·em. 
ü HR. PRIDS1IDENTE - T em a pa}a:vra ,pe1a o·r·d·em o nobre 

Deputado. 
<Q •SR. CARDQ-Sü DE ALMEIDA (pela orde1n) - Sr. Presi· 

dente, a -Com.missão de Finanças, ao organizar o ©:rça;:mii:ento ©!a Ma-
-r&nha, deu as v·erl!ias 1l!ecess.aI"tias 'para as .•rrnbrkas 11s. 8 1e 9, de· ac-· 
cõ.r.do .com a lei de üxação rc!Le forças; deu ·a ·<!l•otação .Jil!ece&sani·a"para 
o nu·lill!ero •de prn.f);as., .ta!i1to .para .u Bata1hão Naval ooro© para o Co:rpo. 
de Miarinh·eill'os ThJ1111ci0n1aes. Mias, ha:v•elí1d'© •l!!ID desfalqrne ·enorme no· 
Batalhá© rNaval 1e U·O •C01Tp.© de Ma:ri.níheiros Noacioinaes, .o Gov-ern,o tem 
d•e •reco;rrer .J!lro'Vi•s©:r,ia;mente .a .mariin'.hreir0s contraitadios ]>a1'a atten-
d1er ·ás necessidad·es .do serviço. 

º' 'SR. HoN.©RI© GURíll@L uá um a,par·te. 
-O ·1SR. CAiR:ooso DE A 1r.MrEI!ilA - Não 'C©nv.inll!a C'J'l!le ficasse C'omo 

diisp·0siçã:o per:manm1•be no @rçamenrto uma verba wa,1ra 'nmari>nheiros 
contratados .. 

A Commissão então lembrou o .alvitre proposto. 
De 1dua.s uma: .ou .© q.ua;Gh;o .está ·cornip}e,t0 .e .nã0 ha necessidade 

de m·arktheiros ,contrata•dos ou :aão e,s-tá C©•Il'!,pleto 1e então é preciso 
reconer a este ·expediente. 

S·egl:lli1do ,o alvi.tir.e da iCoIDJl'l1issão, ·a ,s·htl:lação fica werfeitamente 
conciliada. Não ha pr·ejuizo pa;r.a o Thesouro nem figura no orça-
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mento uma dispos<ição per,man·ente para m:arinhairo:S ·contratados. 
E' esse o 'alvitre que a Commi.ssão sugger,e á Camara ,do·s Deputad·os. 

(Miiito bem; muito bern. ) 
Em seguida, é posta .a votos e ,ap:provacla a r,eferida ,emenda 

.n. 9 da Commis,são ·de Finançais. 
O SR. HONORIO GURGEL - P.eço ·a palav·ra pela ordellll. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavr.a o nobre Deputado. 
O SR. HONORIO GURGElL (p ela ordem) - Requeiro a veri-

ficação da votação . 
Pro·ce,dendo-se á v,erificação ·da votação r·aconhece-·se terem vota-

do a favor 88 Srs . Deputad.o·s e contra 15; total, 103. 
O SR. PRESIDENTE - Não ha numero. Vae-se proced•er á . 

cham a da . 
. o ,SR. SJ.MEÃO LEAL (1° Secretario) p,roC"ede ,á chamada dos 

Srs. Deputados. 
F·eit:a a. chamada, respondem 110 Srs. Deputados. 
O SR. .. PRESIDENTE - ·Responderam á chamada. 110 Srs. 

Deputados. 
Ha numero para. se proseguir nas votações. 
Evidentemente, po.r ém, ·esse nume·ro não ·existe no ,r ecinto. 
A Mesa., a.inda uma vez, pede aos ·Srs. Dep11taidos que l'espondem 

á cha.mada. o ohsaquio de .s-e conserva:reim no recinto. 
Vae-se procede·r á verificação da votação da •emen.da n. 9. 
Peço aos nobres De.puta.dos que, v.ota,n-do, mantenham as suas 

-posiçõ.es. 
Procedendo-s·e á ver:ificação, •1'8conheee-se ,terem votado a f·avorr 

da emenda n. 9, 99 Srs. veputados ( 47 á direita .e 52 esquerda) e 
contra 5 (todos á dir·eita); total 104. 

O •SR. RRESIDENTE - Não ha num ero. Os Sr.s. Deputados 
respond·em á chama.da mas não se ·manteem no recinto. 

Vae-se p.rocede.r á nova chamada. 
O SR. SIME.Ã:O LEAL (1º Secretario) procede á chamad•a elos 

Srs. De,putados. 
Feita a chamada, responderam 102 Srs. Deputados. 
O SR. PRESIDENTE - Respon·dera!lll á chamada 102 Srs. 

D l')putados. 
Não 11a nume.ro para s·e p.ro·seguir nas votações. 
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SESSÃO DE -30 DE NOVEMBRO 

O SR. PRIDS1DDENTE :-e-- P.assa-se ás votações constantes ·da 
O·rdem do ·dia. 

E' ammnciada a votação da seguinte .emen.d1a n. 9, da Çommissão 
de Finanças: 

"Onde .convi·er: 
O pagaimento •a ma;ri.nheiros contrat:aidos .será feito p'8las .sobras 

das verbas ns. 8 e 9, desti-na;das ao Corpo d·e Marinheiros Nacionaes e 
Batalhão Naval." 

Em seguida, é posta a votos e appr.ov.ada a .referida •emenda 
n . 9, ,<J_a Co,mmissão d!e Finanças. 

O SR. lRI>NEU MACHADO - Peço 'ª palavra pela ordem. 
O SR. P;RIDSIDENTE - Tem a .]:lalavra .pela ordem o ST. Depu-

tado foineu Machado. 
O ·S1R. TRINEU M.A!CHADO (pela ordem) requer a ver<ifir.ação da 

· votação. 
P.roced·end-o-.s-e ·á .v•erificação da votação, re-conhece-s·e terem vo-

tado. a favo·r 91 Sr.s. Deputado.s e contra 10; total, 101. 
O SR. PiRIDSIDENTE - Votaram a favor 91 ·Srs. Deputados e 

con,tr:a 10; total , 101. Não ha nume·ro. 
Vae-s·e pToceQ.·er á chamada. 
O SR. SIMEÃO LEAL (I° Secretario) proceda á chamada 

dos Srs. Deputados. 
Ii'Eita a chamada, respondem 110 Srs. Deputados. 
e E?n m"io ela çhetniada, o Sr. Sabino Barroso Junior, Presidente, 

deixa a caàeirn ela prnsiden cia, que é occupeicla pelo Sr. João Lopes, 
1° V·ice-Presiclente.) 

O SR. PRESIDENTE - Respond.eram á chamada 110 Srs. 
, Deputados. 

Ha numuo .para .se proseguir nas votaçõeA. 
Vae-s a submettcoir novamente a votos a emenda n. 9 . .da Com-

mi,ssão de Firi'anças . 
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0.s s·enhores que approvam a emenda queü·am levantar-se, 
, conservando-se d·e pé para se faz-er a con tagem el os votos. 

A amenda obt·eve a favoT 95 votos (50 á .à;ireita e 45 á esquerda) 
contra 9 (quatro áJ ,c;1 i1reiitar .e ·.eoi!J1e<J á .esqueillda ) itt>ta~, 1@11. 

Não ha n um e.F©'. · "Va.e-rse 'PI"O'Céd-er <á éhamad'a. 
O SR. EUSE•BIO DE ANDRADE (2° Secretai,ío) .proced·e á cha-

mada dos S·rs. Deputados. 
Feita a ·chamada, re:sp.o.nd·em 120 Srs .. De-putados. 
O SR. PRIDSIDENTE - Respond.era.m á chamada 120 S-rs. 

Deuutado·s. Ha nume·ro para se prosegui.r nas votações. 
Va;e s•er· ·de n ©vo .submettid:a a votos a ·emenda n. 9, ela Co·mmis· 

são de Finanças. 
0s senhores que arppnivam queiram s1e· J;evainta·r '(Pausa. O•s Srs. 

Secretarias procedeni á. contagem elos vo·tos . j 
Votaram a favor 101 Srs. Deputa d-o.s. 
0s serFho:r, e.s qu·e reJeHam a emenda quei'raim sa levantar. (Pausa 

Os Srs. SecnJtarios proceeleni á. co1Ytagem cios votos.) 
Votaram contra 10 Sr.s. Deputados. 
A em aniila foi .appTo;vaaa. 
Em seguida, são su ccessivam·ente ·p0·stas a vo•tos e apprevadas as 

s·eguintes em end·a,s .ns. 10, 1'1 e 12 da ComnJ.i.ssão -ele Finamças: 
"Na tabella 3'0, arocr eseen>te-s·e o s·egnínte. "e· pa,ra pagaiménto a 

off.iciaes idoneos que forem contratados no est rangeiro p'ara in:-
strucção· •e adestramento de offidaes .e pf!'açais cl:a Armaida e ·d·emais 
serviço.s technicos da marinha de guerra." 

"On:d·e co•nvier . 
Continúa em vi'go1r a dis-p0.s-ição• conücJia ·na 1e•i n. 2. 370, d·e 4 de 

Jan ~irlY .d'e 1911, na parte· rela tiv·a á divisão d'o fittoral da Repablica 
em .departamentos ou •prefeitura,s, o·Fganização d.e s erviços 8 r em©-
delação .da adminis.tração da marinha, ta·iío sem augrn'enfo d'o total 
dó orça:m•ento." 

" Em vez d-e: 
0rdena:clé ... '. ... .. . : .. . . ..... .. ...... . 
GraJfüficaçãio . .. ...... . . .. . .. . .. ... .. . 

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

na t a;hella n. 6, -diga-se: 
Ord,enado ........... . ... .. .. . . .. .. . . . 

.. Qra~ifieaç;io .. . ... ... . . . . ... . .... : . . . . 
Total . ... . . .. .. .. ... .. .. . 

14 :000$000 
7:0@0$000 
21: 600·$0DO 

10:000$000 
5 : 000$000 

15: 00.0$000 " 
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O SR. 1PRIDSIDIDNTE - Os senhores que acham que ·o proj.ecto 
ass im 1em en clado e approv·ado €m 2" d-iscussão d eve passar á 3• 
d1iscussão queiTam se l i::van tar. (Pau sa.) ' 

Foi approvado. O 1p•r oj ecto vae á r.espectiva Commissão para re-
cligil-o, d e a ccôrdo .com o venci-do, pa,ra 3" discussão. 

O SR. THüMAZ CAV ALC.AJN'l' E - P·eç.o a palavra pela ordem. 
O 1SR. PRESIDENTE - T0em 'ª palavra o nobre Deputado. 
O SiR. TH OMAZ CA V ALCANTE (p ela ordem) - Sr. PI'esident€, 

peço a V. Ex. o obsequio de mandar .consigna,r ·na act.a do.s trabalhos 
que v.o·tJei con1Jr.a as ·emendas .ns. 9, 10 ·e 11 ·do ·orçamento .da Marinha. 

28 





SESSÃO DE 1 DE DEZEMBRO 

N. 270 B - 1911 

REDACÇkO PARA 3ª 'DI'SOUSSÃO DO PROJECTO N. 270, DE: 
1911, QUE FIXA A DEJSBEZA DO MINISTERIO DA MARINHA 
PARA O EXERICIICitO DE 1912 

O Congn·sso Xacional decreta: 
ATt. 1 .0 O Presidente ,da Republica é autorizado a despender 

no anno de 1912, com '°s sewiços a cargo do Ministerio da Marinha, 
a quantia ele 44.756:224$021papel,e1.000:000$, ouro, a saber: 

1. Gabin•'?te do ministro e Directoria ·do 1Expe-
di ~ nte .. . .... . ... . ....... .. ... . ........ . 

2 . Almi11antado, diminui da de 7 :,600$; do director 
e ~:ub-director da secretaria, que passam a 
re~eber pela ta:bella n . 7 a ,gratificaçã.o a 
:J.lle tiverem direito ..................... . 

3 . Estaelo .. ]\l[,aior da Armada ..... . ........ . .... . 
4. Inspectorias . . ... . . .. ... . .. . ........ . .. . .. . 
5. Directoria Ger a l ele Contabiliela·de ......... . . 
6. Aueli+.ori.a, ·climinuMa de 6: 000$ nos vencimen-

tos do. auelitoT geral da Marill'ha . ....... . . 
7. Co.rpo da Armada e .Classes Anne:x;as, dimi-

nuida de 180:000$, sell'd'o 40:000$ na verba 
g;ratificações, de accôrdo com a ultima 
parte do arl. 3º ela lei n. 2. 290, de 13. de 

248:558$000 

20:440$000 
7:200$000 

47 : 900$000 
348:500$000 

40:900$000 



8. 
!J . 

10. 
11. 
12 . 
13. 
14. 
15. 
16. 
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Dezembro de 1910; 100: 000$ na verba des-
tinada a quotas adclicionaes cl·e que trata 
o art. 4°· § 2° do art . 28 da mesma lei, e 
40: 000$ 1rn. verba de .graitificaQões a offi-
ciaes reformados exercen.do commissões de 
·Officiaes da activa .. ... ..... .. . . . . . . . .. . 

CorDO ·de Marin·heiros Naciona;es ..... . . . .. . . 
Batalhão Nav.al .... . .. . . ....... . . .. .. ...... . 
Escola de Aprendizes Marinheiros ....... . .. . 
Arsenaes .... . ........ . . ... . ... . . . . .. .. . . . . 
Imspectoria de Portos e Costas . ...... . .... . . 
Dep.ositos Navaes . .. ..... . ....... . . . . .. . . .. . 
F·o.rça Naival. . .... . . .... ' . ... .. ........ . . .. . . 
Hospttaes . . . . . ....... . .. . . .. .. ........ ... . . 
1Superintendenda da NaJV-egaQão, au,gmerrtada 

de mais 80: 000$, s endo 50: 000$ para acqui-
sição e montagem de um rpharolete e respe-
otivas ha·bitações do pessoal na ci•dadc de 
Lagurm, ·em Santa Catharina, ·e 30: 000$ 
para acquisiQãio de 10 boias para baliza-
mento dos portos ·de Macáo e Areia 
Branca, no Rio <Gr·ande do Norte . .... .. . . 

17 . Escola Naval. .. .. .. . .. .. ... .. ... ... . .. . ... . 
18 . Directoria da Bib.liotheca, Museu e Archivo, 

augmentada de mais 540$, sendo 240$ na 
verba ---: AcqiuisiQão d·e -obras, memurias, 
etc . e 300$ na verba - Asseio da casa e 
despezas miudas .. . .. .... ........ . ... ... . 

19. Classes inactivas ... . .... .. .. . . . .. . . . . ...... . 
20. Armamentos e equipamento ... . ..... ....... . 
21. MuniQões de- bocca ..... ..... . . . . .. . ... . .... . 
22 . ilVfoniQões navaes .... . .. ..... . . . . . .......... . 
23. Material .de construcção naval. .' ..... .. .. . . . 
24. Obras ... . ... ... ...... . . . . ..... . . .. .. . . . ... . 
25. Combusti'Vel .. . .. .... . .. .. .... . ..... ... ... . 
26. Frete·s, passagens, ajudas d e custo e com mis-

sões de embarque .. . . ... . .. . . ... ....... . 
27. Eventuaes . . .. .... ........... ... . .. .... . .. . 
28. ·Reconstrucção do Ars enal do Rio de Janeiro 

l;2. 234 :·899$976 
2.461 :992$.625 

310: 702$001} 
822 :082$000 

3. 983: 626$·687 
535:550$000 

92 :.638$000 
3.022:490$326 

267 :818$00() 

2 .469:660$000 
499:500$000 

91:800$000 
1 .389:468$407 

600:000$000 
7 . 000:432$000 
2.000:000$000 
1 . 500:000$000 
1. 000 : 000$000 
1.500:000$000 

370 :000$000 
270:000$000 

1.000:000$000 
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29. Directoria ido A:rmamento da Marinha ..... . 
30. · Commissões no estrangeiro.; como passa '.J. ser 

·denominada a rubrfca 30 da .proposta, di-
mimüda 'de 2. 000: 000$, ouro, e su.pprimi-
das as palavras '"indusive acquisição .de 
material e ·pagamento de iprestaições a tti-
nentes ao contraicto paira 'constTuicção ·dos 
na'Vios" ·e accrescentadas as pa1avras: "e 
para pag·amento a O'ffici.aes Moneos que 
forem cO'ntractados no estraingei110 para 
instrucção ·e ·aidestr.aimento de 01ffidaes e 
praças da Arnmd.a ·e demais serviços te-
chnico·s da mairiTuha d·e guerra, ouro . . . .. . 

604:060$000 

1.000:000$001) 

Art. 2.0 'Fica o Presidente da R:epublica autoTizaido a fazer as 
o.peraQões de credito necessarias, até a quantia de 8. 000: 000$, 'Ouro, 
para attender ao .pagamento de todas 'ªs 1westações attinentes ao 
contracto para construcção ·do Rio àe Janeiro e 1paTa acquis.ição d'? 
n:ovas unidaides ·par.a a marin'ha de .guerr·a. 

Art. 3.° Fica o Go'Verno autorizaido 'ª .pagar, a titulo 'de gr,a.ti-
fkação ·e quando julga;r mered'da, 'ª diaria d~ 5$ ao .patrãJo-mór ilo 
Arsenal de tMarinha do Rio de JaneiTo •por serviQ·Os extraordinarios 
fóra das horas do expediente. 

Art. 4. 0 O pagamento a marinheil'os contraictados ser:á feito 
pelas sobr~s das verbais ns . .S e 9 destina:das ao CoT.po de Marinhei-
ros Na:cionaes e Batalhão Naval. 

Art. 5.° Continúa em vig·or a disposição contida na lei n. 2. 370, 
de 4 de Janeiro de 1911, na parte relativa á divisão ido littoTal d;i, 
Republica em 'departamentos ·OU ·prefeituras, organização d·e servi-
ços e remodelação da .administração •da iMariniha, tudo sem augmento 
do total do orçamento. 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições ·em 0o·ntrarto. 
Sala das Commissões, 1 de 1Dezernb1•0 ·d·e 1911. : - Ribeiro J"1m-

q·1wira, presidente. - Oarcloso ele Alineicla, .relator. - Anfonvo CM-
' ios. - Sergio àe Saboya. - Peàro Perna.rnbuco. - Passos Mira.nch 

Filho. - Soares aos Santos. 





Em 8 àe Dezembro é inki.ada a 3ª discussão do projecto. São 
lidas ;varias emendas. ·Falam os Srs. Nicanor, Raymundo de Mi-
randa, Irineu Machado, Bulhões Marcial e Bethencourt Filho. 

Em 9 são lidas emendas. FaJ.am os Srs. Defreitas, Nicanoir e 
Pennafort. 

A Mesa não póde acceitar a seguinte emenda por ser infrin-
gente do Regimento. 

Ffoam extensivas aos empregados civis do Arsenal de Marinha 
desta Capital as vantagens concedidas aos empregados de igual 
categoria do Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro pelo decreto 
n. 7.940, ·dfl 7 de Abril de 1910, aos ·quaes são equiparados pelo de-
creto n. 240, de 13 de Dezembro de 1894, destacada a importancia da 
verba já estabelecida que o Governo enternler conveniente. 

Sala das sessões, 6 de Dezembro de 1911. - Nicanor ào Nasci-
rnento. 
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SESSÃO DE 1 O DE DEZEMBRO 

E' annunciada a continuação da 3• dis,cussão do projecto nu-
mero 270-B, de 1911, fixando 'ª despeza do IMini"Sterio da Marinha 
para o exercicio de 1912. 

O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado , 
O SR. RIBEIRO JUNQUEIRA (pela ordem) - Sr. Presi-

dente, estando Já devidamente ,discutido o orçamento da Marinha, 
req1:leiro a V. Ex. que consulte a Casa sobre si consente no encer-
ramento da discussão. 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela ordem) - Sr. Presidente, 

não ouvi o requerimento que acaba de ser formulado pelo meu 
nobre collega. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Deputado Ribeiro Junqueira re-
quereu o encerramento da discussão do orçamento da Marinha. 

1Em seguida, é posto a votos e approvado o requer·imento do 
Sr. Ribeiro Junqueira. 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a ·palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem ·a palavra o nobre Deputado. 
O SR. IRINEU MACHADO (p ela ordem) - Requeiro verifi-

cação da votação . 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se que vo-

taram a favor 91 Srs. Deputados; contra 19; total 110. 
O requerimento foi approvado. 
O SR. PRESIDENTE - O projecto volta á Commissão para 

emittir parecer sobre as emendas offerecidas em 3° discussão. 





SESSÃO DE 12 DE DEZEMBRO 

N. 270 C - 1911 
FIXA Ã DESPEZA DO MINISTERIO DA MARINHA PARA O 

EXERCICIO DE 1912; COM PARECER DA COMMISSÃO DE 
I<'INANÇAS . ÁS :EMENDAS OFFERECIDAS EM 3° DIS-
CUSSÃO 

A Commissão d·e Fi.nanças, lend.o .det:Jidamente ·estudaid.o as 
emendas offerecidas em 3". discussão ao iproj·ecto IJ1. 270 B, d·e 1911 
fixando a des]!eza do Mini,stert.o .da 'Ma!'iinha, vem .submetter á 
apreciação da Ca:mara dos ·Deputados .o .• seu :par•ecer. 

N. 1 - Ao art. ~", depois das palavras novas iiniclacles accres-
oente-se: e material. 

Sala das sossõe~, 6 de Dezembro de 1911.'---Garcloso ele Alrneicla. 
A Commissão acceita .a emenda. 
Por ·equivoco foi omittida a palavra material na emenda offel'•\!-

cida pela Commissão, em segunda ·discussão. 
Além das acquisições autoriz·adas, o Gover.no pT·eoisa estar ha-

biUtado a comp:rar ·o material que fôr necessario para ·a rwssa Ma-
riinha ·de Guerra. 

N. 2 ..:___ Ao art. 1°, n. 16: 
1Redija-.se ·ruisim: 
Augmentaida de 60: 000$ , .sendo. 30: 000$ para .acqui•sição e mon-

tagem de um pha:rolete, construcção de uma casa para o phar.oleiro 
e~ um d·epos1ito de material, bem como 1Para pagamento dos vend-
mentos ·e rações do mesmo :pharo1'eiro, na cid·ad·e de Laguna, em 
Santa CathaTina to mais como está). 

IS·ala das sessões, 8 de Dezembro de 1911. - Paula Ramos. -
Abclon Baptista. - Henrique Valga . .:__ Celso Ba'!)ma. 

A Commissão acceita a emenda. 
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Sem modificar a somma proposta ie a,ppr.ovad•a em 2• discussão, 
a emenda 'ªmí!lia a .outros 1serviços a V•erba votada. 

N. 3 - Ond.e conViier: 
E' o Poder Executivo autorizado· a reve.r a tabella de V·enci-

mento.s dos funcciona-r>i.os 1e jornaleir·o.s .d•a Capitania do Porto d•e 
l\!Ianáos, afim de pôl-a de accôrdo com as condições de vida daquel-
Ie Estado. 

·Sala das sessões, 8 de Dezembr.o de 1911. - Monteiro ele Souza. 
A Commissão não acoeita, a emend.a . 
A provide.nci>a lembrada, emoont mwe·cedora .fie a:ttenção, só 

.pôde ser adopta,da em projecto ·se;parado .e quand.o for·e;m alt•erado.s 
•O·s vencimen.tos de todas as capi·tanias d·e portos d.a Reipublfoa. 

N. 4 - Os officiaes, poT or.de;m do Governo, ou •em virtude d.e 
lei, iterão toda a gr·&tiffoação ·s·i e:lée·rcer-em .alguma funcção, e meta-
d<e da mesma si -estiverem aguardando ~lguma comm!issão ou no-
.mead.os para ella, agua.r·darem ordem do Governo, de ·accôrdo com 
a lei n. 1. 473 de 1906. 

Sala das s·essões, 8 de Dezembro de 1911. - Thomaz Oaval· 
oanti. 

A Com.mis·são não acceita a emenda. 
Além ·d-e ser •i•nfringente do ,füsp.osto no a rt. 190, § 1 º do Reg.i-

mcnto, a emenda modificando a lei n. 2 . 290, de 13 de Dez-embro d·e 
1910 e restaurand•o a lei n. 1. 473, ·de í906, •arts. 25, 2·6 ·e 2'7, 1pr·o.põe 
uma medida inadmiss•iv·el. 

E-stanlio os v enc.fanento.s d·o.s militares, como os dos -civis, -divi· 
dtdos •em soldo e gra;tificação, ·e sendo ·esta devida unicamente 
quando em 1effectivo ·exercido do .cargo ou com.missão estiv-er ·O uf-
fücial, não é razoavel que sej•a ·ella paga, •embora P.ela meta,d·e, qua;n-
do os interessa,d-os estiv-erem aguardando alguma commissão ou -or-
d•e,m do Governo. 

N . . 5 - Inclua-s·e onde convie-r o seguinte: 
Ar.t. Ficam extensiv·as 1aos ·e:.:tados maiores do P.res-ident:e da 

Republica, Minii·stro da M'aninha e chefe do Esta.do Maior da Arma-
da, paT-a todos os eff.eitos, durante o 1exercicio de 19.12, inclusive 
para o 1esta;bele0ido no -decr·eto n. 640 B, de 30 de Outubro ele 1891, 
as disposições do art. 1° do decreto n. 1. 388, d•e 21 de Fev'er.eir-o 
de 1891. 
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Sala das S'essões, 6 de Dezembro •de 1911. - Ray1nundo de Mi-
randa. - Nicanor do Nascimento. 

A Commissão não acceita a ·emenda. 
Além ·de contraria á disposição e:xipressa do Regimento (art. 190 

J.º) a em2nda ,p.rocura dis,pens ~ ir o tempo ele ·&m barque pam3'. :pro-
mover na Mard.nha. 

Só em projecto es.pecial póde ter andamento a materia da 
emenda. 

N. 6 - Accrescente-se onde convier: 
Continua em seu inteiro e pleno vigor, como lei da Republica, 

o decreto n . 1.673, de 11 de Fevereiro de 1894. 
Sala das sessões, 6 de Dezembro de 1911. - Frederico Bor-

ges. - Barbosa Limei. - Lamenha Lins. 
A Commissão não acceita a emenda. 
O decreto n. 1.673, de 11 de Fevereiro de 1894, tratando ela Se-

cretaria do Ministerio da Marinha, dispõe no art. 1 º que fica sus-
pensa a estricta observancia do art. 31 ·do r egulamento da mesma 
secretar-ia, no art. 2°, que seja excluído do quadro de 1º officiaes 
e official archivista e no art. 3°, que o Ministro da Marinha apre-
sente novo regulamento para a respectiva secretaria. 

Assim sendo, a Commissão não vê conveniencia alguma ·em ser 
declarado "em inteiro_ vi:gor, conio lei da Republica" um decr eto 
que não tem applicação no momento. 

N. 7 - Onde convier: 
Ficam extensivas aos estados maiores elo Presidente da Re· 

publica, Ministro da -Marinha e chefe do Estado Maior da Armada, 
paTa todos os effeitos, inclusive para o estabelecido no decreto 
n. 640-B, de 20 de Outubro de 1891, as · disposições do art. 1° do 
decreto n. 1. 388, ele 21 de Fevereiro de 1891. 

Sala das sessões, 6 de Dezembro de 1911. - Nicanor do Ncis-
cimento. 

P1,ejudicada pelo parecer relativo á emenda n. 5. 

N. 8 - Ficam ·extensivas aos empr·egados civis elo Arsenal de 
Marinha d esta Capital as vantagens concedidas aos empregados 
de ' igual categoria do Arsenal de Guerra d.o Rio de Janeiro pelo 
decreto n . 7.940, de 7 de Abril de 1910, .aos quaes são equiparados 
pelo decreto n. 240, de 13 de Dezembro de 1894, destacada a im-
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portancia da verba jâ estabelecid·a que o Governo entender conve-
niente. 

Sala das sessões, 6 de Dezembro de 1911. - Nicanor do Nas-
cimento. ·,, 

A Commissiío não acceita a emendá. 
Só em projecto especial póde a Camara tomar conhecimento 

desta emenda . 
E' assumpto que demanda estudo e que não póde ser decidido 

em uma só discussão. 
· A equi~ràção proposta, si beneficia uns, prejudica outros. 

N. 9 - Onde convier: 
Os commandos das diversas unidades da Armada serão exerei-

dos pelos officiaes do posto correspondente âs mesmas, só poden-
do ser pel,os de posto inferior na falta absoluta daquelles officiaes. 

Sala das sessões, 8 de Dezembro de 1911. - Thoma.~ Caval-
canti. 

A Commissão não acceita a emenda. 
Além de não ser assumpto ·para emenda em um projecto da 

lei de orçamento, a idéa proposta é inconveniente e modificadora 
dos regulamentos e ordenanças em vigor. 

A administração da Marinha não póde ficar com a sua liber-
dade tolhida nem a sua confiança limitada na nomeação para o 
com.mando das unidades da Armada. 

Si, em regra, o commando das ·unidades deve ser exercido por 
officiaes de posto correspondente, casos ha em que se torna neces-
sario re-correr-se a offici-a;e-s de posto·s inferiores . 

Esse direito não póde ter o limite proposto pela emenda. 

N. 10 - Art. 1°, n. lI. (Arsenaes~ Accrescente-se: ... ficando 
asseguradas aos patrões, machinistas e foguistas da Oapitania do 
Porto da Bahia as mesmas vantagens que têm identicos funcciona-
rios do Arsenal · de Marinha do Rio de Janeir.o, destacando-se a 
impovtancia precfsa da verba - Munições Navaes -, caso a verba 

Arsenaes - não comporte a despeza . 
Sala das sessões, 6 de Dezembro de 1911. - Pedro Lago. 

A Commissão não acceita a emenda. 
Além de ser contraria ao Regimento (art. 190 § 1°) a emenda 

contém uma grande injustiça procurando tornar extensivas aos 
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funccionarios da Capitania do Porto da Bahia as vantagens que 
têm os do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, e deixando as ca-
pitanias dos demais Estados .na mesma situação de penuria em 
que vtvem. 

Está pendente de voto da Oamara um projecto ·de lei reorga-
nizando e classificando as capitanias dos ·portos do Brasil. 

Nesse projecto e como medida geral é que deve ser tratado o 
assumpto da presente emenda. 

N. 11 - Fica o Governo autorizado a pagar aos officiaes, in-
feriores e pmças, que estiverem na Europa, em 1900 e 1901, a dif-
ferença dos vencimentos entre -0 cambio de 18, por que os perce-
beram, e o de 27, ·pelo qual deveriam ter recebido os mesmos ven·-
cimentos, destacada a importancia da verba - Eventuaes. 

Sala das sessões, 8 de Dezembro de 1911. - Barbosa Lima. 
De accôrdo com o parecer anterior e voto da Camara em . 2• 

discussão, a Commissão não acceita a emenda. 
Si direito tinham os interessados á somma pedida, esse di-

' rei to ·está prescripto . . 
Só depois de reconhecida e relevada a sua prescripção, póde 

ser paga a quantia de que cogita a emenda. 

N. 12 - Accrescente-se onde ·convier: 
Art Na vigencia desta lei os marinheiros e foguistas na-

e;ionaes perceberão os mesmos vencimentos que percebem ou vierem 
.a perceber os estrangeiros engajados ou contratados, que na ma-
r.inha brasileira servirem como marinheiros ou foguistas. 

Sala das sessões, 9 de Dezembro de 1911. - Barbosa Li.ma.· 
A Commissão não .acceita a emenda. 
Os v.encimentos dos marinheiros e foguistas da Armada estão 

fixados em lei que não póde ser revogada por disposições orça · 
mentarias. 

Além disso, a medida seria injusta e iniqu.a não se estendendo 
ás praças ·do Exercito, que são para todos os effeitos equiparadas 
aos marinheiros. . , 

As virntagens ·e regalias asseguradas pela lei aos marinheiros 
nacionaes e foguistas da Armada compensam qualquer differença 
de vencimentos que necessidades excepcionaes da Marinha estão 
obrigadas a conceder aos marinheiros contratados. 
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N. 13 . - Supprima-se o art. 5° do projecto. 
Sala das sessões, 9 de Dezembro de 1911. - Irineu Machado. 
A Comin issão não acceita a emenda . 
Tendo o Congresso Nacional reconhecido a necessidad·e de di-

vidir o littoral em departamentos ou prefeituras e de organizar 
s'ervi\)os e remodelar a administração da Marinha, -votou a· lei nu· 
mero 2.370, de 4 de Janeiro de . l911. 

Não tendo .ainda o Governo, por circumstancias especiaes, po-
dido dar inteiro cumprimento a essa 1'ei, e sendo de convc:J.ien-
cia para a marinha nacional .a reforma de certos serviços, torna-
se preciso que ·continue em vigor a disposição ·citada. 

N. 14 - Supprima-se o art. 4° do projecto . 
.Sala das sessõse, 9 de Dezembro de 1911. - Irineii Machado. 
A Commissão não acceita a emenda . 
Tendo a lei de fixação da força naval autorizado o Governo, 

em vista das condições excepcionaes da mesma esquadra, ·a con-
tractar marinheiros que venham temporariamente preencher os 
claros existentes na .guarnição dos navios de guerra, era preciso 
que na lei do orçamento figurasse a verba necessaria para esse ser-
viço. 

A Com.missão de Finanças, em vez de consignar a dotação suf-
ficiente para esse pessoal, julgou mais acertado que fosse elle pa-
go pelas sobras das verbas ns. 8 e 9, porque os marinheiros con· 
tractados vêm justamente supprir a falta dos effectivos. 

Estando completo o quadro ·de marinheiros. não ha necessida .. 
de de contractados, si não estiver, o Governo recorrerá a extranhos 
pagando com as sobras •existentes em consequencia dos claros e 
vagas. 

N. 15 - Supprima-se no art. 2° a sua ultima parte: "e para 
acquisiçãio de novas unidades para .a marinha de guerra." 

Sala das sessões, 9 de Dezembro de 1911. - Irineu Machado. 
A Cbmmissão não acceita a emenda. 
A .autorização par.a acquisição de novas· unidades para a mari· 

nha de guerra não se refere a couraçados, destroyers, ou _grandes 
machinas de guerra, .mas sim a pequenas unidades, destinadas prin-
cipalmente ás nossas fronteiras fluvia:es. 

A revolução que no momento agi~a a Republica do Paraguay, 
mais uma vez, veiu demonstrar a necessidade da compra . de na-
yios para complemento da defesa nacional. 



:N. lG - Onde convier: 
E' .o ·Governo autorizado a subvencionar com a quantia de 

5: QOO$, no cqrrente exercicio, a revista Marinha Civil, que se pu-
blica nesta Capital sob a direcção da Congregação da Marinha Ciyil. 

Sala das icommissões, 9 de Dezembro de 1911. - Affonso Gosta. 
A Commissão não acceita a emenda. 
Com auxilio á publicação da Revista Maritima e Liga Maritim(~ 

despende o Thesouro annualmente a quantia de 54: 000$000 . 
Não parece de conveniencia augmentar essa uespeza, tai:1to 

mais quanto os interesses ela Marinha Mercante podem ser tra-
tados em qualquer elas citadas revistas . 

N. 17 . - Considerando que o art. 30 ela lei n. 2.356, ele 31 de 
Dezembro ele 1910, tornando extensiva aos auxiliares do auditor 
geral da Marinha a disposição do art. 20 ela lei n. 2.290, cl2 13 ue 
Dezembro elo mesmo ar.mo, relativa aos auxiliares elos auditore:,i 
de guerra, não se limitou ás honras e garantias ahi conferidas, e 
que são · as mesmas de que gozam ·os actuaes auditores, sinão tam-
bem comprehendeu as vantagens correspondentes á nova situa-
ção destes funccionarios. 

Considerando que assim entenderam a Commissão ele Finan-
ças, np parecer sobre a emenda que se converteu naquelle .artigo, 
e a Camara, approvanclo-o depois de ouvir o mesmo parecer. 

"Sr. Sergio Saboia - Sr. Presidente, o art. 20 da lei que al-
ter.a os vencimentos dos militares, manda incluir, no quadro de 
auditores, 0s auxiliares que couberem nelle e a emenda é para 
que isso se faça ele accôrclo com o art. 85 ela Constitut~ção, que 
manda dar aos militares ·ela Armada as mesmas vantagens que 
têm os do Exercito ." (Di.ciri.o Offici.al, ele 29 ele Dezembro ele 1910.) 

Considerando que essa. é tambem a intelligencia que lhe attri-
buiu o c:foverno na mensagem ele 8 ele Julho do corrente anno di-
rigi-da ao Congresso. 

Considerando que tal interpretação foi ainda ratificada · por 
dous pareceres unanimes, um da Commissão Especial de Justiça 
Militar e outro ·ela Commissão ele Marinha e . Guerra desta Camara. 

Considerando qúe aspim se tornou indiscutível que aos func-
cionarios beneficiados pelo art. 30 citado competem os mesmos 
vencimentos que ao auditor geral ela Marinha, nos termos elo art. 
20 da citada .lei de 13 de Dezembro: 
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'Proponho: 
Que· ela verba 7" ~ Corpo ela Armada - 12.234: 899$976 - se 

de;itaque .a quantia n~cessaria para completar os vencimentos de 
15:000$ arinuaes que_, competem a cada um dos tres auditores ele 
Mii·inha, e a: qtl~ têm direito desde a data da pronrnlgaçã,o da lei 
n. 2,356, de 31 de D13zembro de 1910. 

Sala das sessões, 6 de Dezembro de 1911. - Iri n eu Mach,a,do .-
Haul Barr oso. ·- Bitlhões MlirC'ial. ---;- P eçlro Lago . - Oostn Pinto. 
- J•osé Marü t.. - - ,Josino ele 11.rciu.io. - H . Gw·gel. - Bueno (te A.n-
clr ada. --' A.r wu.io .P·inheiro. · - Y. Oarnboini . - .E. A.ncliraele. -;- Cel-
so Ba:1111w. - .Dunshee ele · il. b1·anches. - Monteiro cie Souza. -
B e.thcitcoiwt clç:, Silva P ilho. - G-a.l eão Oa.rva,lheil. - Annibal l~rc1-
'l' IJ . - ,J'o(i,o ele Si.queirri . 

De accôrdo com . o voto da Carnara e parecer anterior, a Com-
missão não a.cceita a emenda. 

Os auxiliares do a uditor geral da <Márinha não têm direito ao~ 

vencimentos propostos pela emenda. 
Si é verdade que em viirtud·e elo .disposto no art. 20 .da lei ill. 

2. 290 ide 13 a.e d·ezembro d·e 1910 os auxilim'es ·dos aud<itores ·de 
guecrra não ex cecientes ao quad·ro ·estabelecido no ar.t. 130 da lei 
n. 1. 860 de 4 d•e Janeiro c1e 1908 (2 major.es, 4 capitães, 4 1°• .te-
nentes ·e 4 2º' t enentes) d eváam ser incluídos no mes:Eno quadro, 
não é menos V·erda'de que aP'ezar do dfsposto no a rt. 30 da lei n. 
2 . 356 d·e 31 .de d ezembro ·de 1910, •aquella lei Rão 'POdia t er appltlca-
ção aos auxiliarns do auclito.r d•a Mari·nha. 

Na Marinb,à não ha .quadro d·e auditores, ha ap,enas um m1ditm· 
g.el'al e assim iienclo não é ipo.ss.ivel que os at\Xili<ares sejam incluí-
dos •em Uilll quad·l'o que não eXJiste. 

Não ha lei alguma cr·eando os ·ca:rgos cl·e auxiliares .de auditor 
ele M.ariillha e muito menos fbmin,clo o·s ,s.eus V·endmento.s. 

Os . auxiliares a.o ·auditor ·da Maninb•a ·ex·ercem uma commissão, 
em viil'tud·e de m eras ·dis1posições p.rocessuaes e quando ha affluencia 
ele LS•erviço; não faz·em parte ·do .funcdonalismo publico, n.ão teem 
regalias ·cl•e •esp·ecie algum•a, são demi.ssiveis aci nuturn ·e ainda mais, 
não perce•bem vend:mentos, mas -si,mples gratificações durante o 
t empo ,d·e s·erviÇo! . · 

O mais internssante mesta questão é que üS auxiHar·es do auditor 
geral cl•a Marinha, dnvocando o cUspo·sto ILO art. 85 da Co11stituição, 
quer·em s·er e qU1ipar.ados a;o.g audito.res •e a uxiliares ·ele auditores ,de 
guerra nas :i«egalfas d·e vitaliciedacle e inamovibiHdade, ma;s quanto . 
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a v·encimentos não .d:es•ejam ·essa equipaTação nem ínv.ocam as leis 
ns. 2. 290 e 2 . 356, de 1910 ·e o art. 85 da Constituição, preteindem 
vencimentos muito superiores aos que percebem os auditores de 
g uerr·a. .,. , 

Os auditores .de .guerra .percebem un.s 13: 000$ e outros 9: 000$ e 
. auxilial'es dos audHore.s uma gratificação correspondente 'ªº .posto 

d·e crupitão arregimentado, ·que ·pela tabella actual não •excetle ·de 
9: 000$000. 

A emenda, ·antretanto, pr.opõe qu e simple.s auxiHaT•es .d:e auditor 
geral d:a Marinha v·enham a pereeber 15 : 000$ por anno ! ! 

Emquanto ·não houver lei •expressa creaudo os logares de auxi-
liar.as .do auditor ele Marinha e fixando .os .seus v·encimento.s, d•evem 
elles perceber {LS 1gra tHicações que até aqui costumavaJIIl figurar nas 
loeis orçamentard·as. 

A em enda., além ele não ser admissível ·em face ·do art. 190 ·§ 1° 
do reg·i·m1mto, é contraria ao dispos to no a r t. 85 .da ConsHtuição. 

•Sala dais Commissões, 12 d e dezembro de 1911. - IUb eiro Jun-
q·u,eirci, pr-esi-dente. - Cardoso ele A.lnieicla, relator. - Soare.s dos 
Santos. - Honiero Baptista. - Passos cie Mirancla . - Rau.l Fernan-
des. - Serg·io Sciboia. - A lcinclo Guana.bo.rci. 





SESSÃO DE 15 DE DEZEMBRO 

E' annunciada a discussão do parecer da Comm-issão de F'i-
nanças sobre as emendas offeTecidas na 3" .discussão do proj ect~. 

n. 270-B de 1911, fixando as despezas do MiD.>isterio da Mariruha para 
o exerci cio de 1912. 

O SR. THOMAZ CA V ALCANTI - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado . 
o· SR. THOMAZ CAV AL0ANTI - Prete11dia discutir ·o assum-

pto, mas .. àada a necessidade ql!l!e se tem d.e ·encerrar desd~ já os 
orçamentos aguaFdá:ra para occasião de votar, encaminhar algu-
mas emendas. 

NingMem mais pedindo a palavra é encenada a discussão uni-
ca do parecer da Com.missão de Fina119as ·e adiada a votação da pro-
jecto. 

E' annunciada a votação do projecto ~- 270 B, de 1911, fi-
xando a despeza do Ministerio da Marinha para o exercício de 
1912 (com emendas) vide projecto n. 270-C, de 1911, ( 3" discussão.) 

O SR.. PRESIDENT'E - V0u submetter a votos ais emen.das. 
E' annunciada a vatação da seguinte emenda, sob n. 1, do Sr. 

Cardoso de Almeida: 
"Ao .art. 2°, depois das palavras novas unidades accrsecente-

se: e rnaterial." 
Em seguida, é pos·ta a votos e approvada a referida emenda 

n. 1. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 2, dos 

Sl·s. Paula Ramas e oatros: 
Ao art. io, n. 16 - Redija-se assim: 
"Augmentada de 60: 000$, sendo 30: 000$ para_ acquisição e 

montagem de Hm pb.arolete, constrl!lcção de ama casa para o pha-
roleiro e um depostto ·de material, bem como para pagamento dos 
vencimentos t> rações· ao mesmo pharole-iro, na cidad·e de Laguna, 
t:m Santa Catharina", o mais como está. 
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Em seguida, é posta a votos e approvada a referida mnen.da 
11. 2 . 

E' annunciada a votação da i;,;eguinte emenda, sob n. 3, elo Sr. 
Monteiro ·de Sou~a. :· · · . : ·. 

"Onde corivfer; 
.E' o Poder Executivo autorizado a rever a tabeU.a de venci-

mentos elos funccionarios e joi·nalefr·o·s ela Capitania do Porto ele 
Manáos, afim de pôl-a de accôrclo ocm as condições de viela daquelle 
Estado." 

O SR. MONTEIRO DE SOUZA - Peço a palavra pela ordem. 
O . SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre De'putado. 
O SR. MONTEIRO DE SOUZA (para encaminhar ci .votação) 

Sr. Presidente, a emenda n. 3 tem parecer contr.ario -da Corn-
missão ele Finanças, não obstante declarar a mesma que a provi-
dencia lembrada é merecedora d.a attenção da Gamara. 

De facto, a emenda que apresentei mere.ce a attenção da Ca-
.mara cl'os Srs. Deputados. Os empr-egados da capitania do porto do 
Amazonas, Estado onde a vida é caríssima, ganham ordenados in-
significantíssimos; o secretario ela Capitania ganha 125$000 pÓr 
mez, uma Cidade em que um seMrente de botequim .ganha no mi-
nim0 200$000. 

Nessas condições me parece que a Camar·a deve attender se-
riamente para éte f!J;cto·. 

Mas allega a commissã0 qúe a providencia -devia constar de 
um. projecto ein separado. ' " 

Sabe V. Ex., sabe a Camai'a, sal:ie todo o paiz, quanto é custo-
so um projecto especial passar nesta Gamar.a, ·e passar, por ultimo, 
no Senado, .até ser lei. 

Existe nesta Gamara um projecto de lei reorganizando as ca-
pitanias de portos. 

No primeiro .amio em que tive ·assento nesta Casa i:>'edi á Me-
sa que puzesse em discussão esse projecto, para ser devidamente 
estudado . 

Pois bem, até >hoje continua ·elle àormindo na pasta das Com-
missões, sem solução. 

Nestas condições só nos restas que a Gamara autorize o Go-
verno a fazer essas modificações. E' uma simples autorização, que 
se· tem dado ao Gõv·erno em todos os orçamentos. 

·.Nem é coúsà qU:e vá offender a susceptibilidade do Regimen-
to, visto que por uma autorização orçamentaria já ·se reformou a 
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instrucção publica e outros serviços. Pensa que a Camara pres-
tará toda a justiça á emenda, approvando-a. 

·O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Peço a pa'avra pela ordem. 
-o SR. PRESIDENTE - Tem a palavi:a o nobre Deputado. 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA (pela ordem ) - Sr. Presi-

dente, a Commi~são · de Finanças não podia dar parecer favoravel 
á emenda de que · se trata, porque além de ser contraria ao regi-
mento ... 

o SR. Mo:N'l'EIRO DE SOUZA - Não apoiado. 
O SR. CARDOSO DE AL11rnrnA - . .. vem modificar leis de caracter 

permanente, augmentando vencimentos. 
O SR. MoN'rErno DE SouzA - ·E' uma simples autQrização ·ao 

Governo e não augmento. 
O Sn. C4nD0Bo DJJ: ALiWEIDA - .A emenda contém ainda uma gra-

ve injustiça. 
Si o pessoal da Capitania do Porto de Manáos precisa .de au-

gmento de seus vencimentos, o pessoal das capitanias dos portos 
d·e outros Estados precisa por igua,l que se lhe dê o mesmo au-
.gmento. 

E' justo que o illustre Deputado aguarele que a Camara vote 
uma lei melhorando os vencimentos de todos os empregados da<> 
capitanias clós portos, porque então o beneficio será extensivo á 
Capitania do Porto dé Manáos. 

No orçamento não póde ser acceita a medida do nobre Deputado. 
A Commissã.o de Finanças tev·e a preoccupação de fazer um 

orçamento verdadeiro, expurgado de materia estranha a seu ob-
jecto . 

:- __ ·Esta. é <i:. opinião dçi relator !!la Commissão; a Camara, em todo 
· <'lª.!'º• deci.da -segundo a . ;;,ua sabedoria. (M'uito bem.) 

, Em seguida, é posta a votos e· rejeitada. a em·enda n. 3. 
O. SR. MONTEIRO DE SOUZA - ·Peço a palavra pela ordem 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O · SR. MONTEIRO DE SOUZA (pelei ordem) - Requeiro. . a 

verificação da votação. 
Procedendo á verificação ela votação, ·reconhece-se ·terein vo-

tado a favor ·20 Srs. Deputados e contra 95: total ,' 115. 
',. E' annunciada ·a v·otação da seguinte emenda·1n. ·4, do· Sr: Tho-

maz · Cavalcanti: 
·;.Os officiaes, por ordem do Governo oü em virtu:dê da lei, 
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. terão toda a gratificação si exercerem alguma funcção, e metade 
da mesma si estiverem aguardando alguma commissão ou, no· 
meados para ella, aguardarem ordem do Governo, de accôrdo com 
a: lei n. 1.473, de 1906. 

O SR. THOMAZ · CAV ALCANTI - Peço a palavra pela ord.em. 
O SR. PRE'8IDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. THOMAZ CAVALCANTI (pela ordem) - Sr. Presi-

dente, apresentei á consideração da Casa, no orçamento da Ma-
rinha, duas emendas, a de n. 4 e a de n. 9. 

Assim o fiz attendendo ~o que se estava passando -com re-
laQão á distribuição das commissões aos üfficiaes de Marinha e 
ao respectivo pagamento de seus vencimentos. 

Na primeira emenda procurei regularizar o defeito resultante 
da má organ-ização da lei de vencimentos mi1itares, collocando-a 
de accôrdo com a lei n. 1.473, que regulava 'e regula ainda o modo 
p-elo qual devemos distribuir os vencimentos, tanto ás forças de 
terra como ás forças de mar . 

O Sr. relator da Commissão, por um artificio , que não pud·e 
comprehender .. : 

O SR. CARnoso DÊ ALMEIDA - O artificio é da emenda. 
o SR. THOMAZ CAVALCAN'.l'I - ... achou que a emenda não só 

era contraria ao regimento ·como não consultava de modo algum 
os interesses publicas. 

Mas. iS. Ex. diffi.oilmente p.o.derá .prov·ar isto. O que sucoed•eu G 
que 1S. Ex. foi .mal informado, muii>to mal ·infomnaida, ·e .por isso 
cahiu no ·erro tile trazer á Cama11a um •esc!areei.mento l!J.Ue não está •de 
accôr,do c©m 'º i.Jil:tei,esse ipubl-ico. 

A lei .n. 1. 473 ,div,j.dia a gratificação ·em dua'S p·artes: uma Tela-
tiv·a .a:o iposfo de· offdci1al e ·Outra á funcção que -eHe .fünha de ·ex•eroer. 
Pe~a nova lei dre vencimentos essa divisão desáppar·eceu, ficaJndo 
sómente a gmtifi.cação ·integT.al. 

{!) que succed:e actuaLmente na Marinha (:lleliZ'Illente no_ Exercito 
isso não 'Be .dá •aim1a) é •que o oHidal, por .este ou •aquelle mot1lvo, 
-nãl© send.o aHelçoado ~ws jovens tur-co.s d·e farrearia que predominam 
na Mal'inha, sã:o postos ao lado, ficando reduzid.o.s a0 soldo simples. 

A Gamava comp·r·ehend·e que .esta situação não •põde continuar. 
A ·outra •emenda, que se 1'iga inümaimente a ·esta, Vlinha aicabar 
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com essa 1attitude de hosti'lidad.e aos officila:es que absolutamente não 
sã!e .dignos d·esta hostnidade. 

Felizmen:t e, Sr. Presiüente, a verdade é ~sta que vou .diizer: 
De-um cer.to tempo para cá, ·depois que se inventou o grupo dos 

jev·ens turc0s, que d•es·ejam a vinda de ·estrang·eiros para dar instru-
cção á -otificiaUd.a1de .da Ma:r.inha € do Exercito, sob -o titulo de a:<ies-
tramento . . . 

O ·su. PEono MoACYB - Meddda já vencedor.a rri·elo v-oto da Ca-
mara. 

o Sit. THOMAZ CAVALCAN'l'I - F elizmente não é vencedor·a! F·e-
lizmente, ·O que passou foi a idêa de ins.tructores ·e não a da missã-o 
tão decantada ·e tão .aip.regoada como ·convent•ente para a instrucção 
e dir·ecção do commando do Exerc-ito ·e da Marinha. 

Felizmente não passou! A CaimaTa ·t eve .o bom senso d·e rep·elUr 
por duas vezes •essa 1idêa inconv·eni·entissima, não só •para as g.a-
r aintias dias forças a rmadas, porque vinha dissolv·el-as ! pela indisci-
pUwa, como p~ra a garanti.a do nosso .paiz. 

O 1Su. CAitooso m" ALMEIDA - E ' .o unico :meio de se m-.agnizar a 
defesa nadonal, ·de .se wprov·e;itar •o.s 100.000 : 000$ que annualmente 
ga;stamo.s! 

O •Su. THOl\[AZ CAVALCANTI - São Uores d·e rheto.riica orçamenta-
ria do nobre !Deputado! Todos os ·d<i·as iestá S. Ex. a r ·ep·etir aqui esta 
mesma cousa: "g.astamo.s não sei quantos 1nilhaTes d-e con.tos ia.n-
nualm.ente e não temos nada!" 

E .não t emos .nada por .causa disto ; quaindo se P·•de uma medi-
da conveniente para regularizar 1a :admindstração da Mari·11ha, vem 
o no:bre Devutado, mal -informaido, diz·er á Camara que a medida nã:o 
é .conv·en1i·ente . 

.Sr. Presidente, a emenda iil . 9 não veiu crear cousa nova, como 
· suppoz -o nobr.e De-putado por São Paulo, porque ·ella ·está ·especitfi-

.. cada nas Or.d•enanças da Marinha. 
V . . Ex., porém, comprehende que, s erudo estas Ordenanças d·e-

cr·etadas p·elo Mirnistro, que as mo.difica -como bem .entende, não se 
póde .fi.car á mercê da vacillação ou ·dos -capr icfros deste ou daquelle 
Ministro . 

Mas, como ia dizendo, d·epoi·s que 1 apiparec·eu ·esta inf.eliz pl<ei-ade 
de reformadores, os elementos da f.o rça armada faz em timbre de 
qu er·er · collocar-se fóra das fil eiras do Exercito e da Armada . .. 

O ·sn. BuENO DE ANDBADA - Que aippareoeu no proprio Exercito: 
foi lá que começou. 
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o SR. THOMAZ CAVALCAN'fl - . .. porque os .jovens .turcos de 
r fancaria quer•ein ou nã:o orgainizaT convenj.entemente a força ·armada, 

mas sim ·subir d·e postos, para, quando !tá chegarem, pedirem a re-
vogação das leis que solicitaram .para os outTos. 

'Ü que querem é subir, com prejrnizo elo int•er·esse nacioonal, espe-
oi1almente dos cofres publico·s, procur.anel0 por toelos os meios des-
gostar os offüdaes, por mais competentes que sejam, para que, re-
tiran.do-se , das ·fileiras ·do Ex·ercito ·e ela Armada, abram . vagas 
áquelles que el·esejam galgar posição superior . 

. V. Ex. comipreheml:e que, elet21•mdna11elo as instrucções ·geraies 
. da Armaela que o commian.elo ,el·e navios el·e 1" .classe co.m·pete aos 
capitães de mar ·e guerra, os de 2" dasse aos capHães d·e fragata e 
os .d·e 3" aos ·capitães ele corveta, uma r .ecommendação o.i·çamentaria, 

· peà•inelo .para qu•e .se :torne •effectiva es.ta di·sposi°ção altamente dis-
. Ciplürar e conv·eni·ente, não é d e moela algum 1inconveniente. 

·Ena só' ê j.nconveni·ente por•que v.ae ferir inter·ess•es dos jovens 
turcos, que, eleste modo, não ;poderão ·d·esgostar os officiae8 sup·erio-

.. res d.a Armaela, ·para que p·eçam .suas demi.ssões. 
o · ~r~. PHESIDENTE - Attenção! 
o SH. THOMAZ CAVALCAN 'l'I - Pela ex.igui·elade ·ela hoi·a não 

p@der·ei, el·e moelo algum, justificar cabalm•ente o .que ha d·e van:ta-
joso nesta emenda que apr·esentei ·á ·consideraçã:o da Camara. 

Como o illustre relator da Commissão de Orçamento é um· el.os 
que s·e dizem propugnador·es ela reforma da Armada não ·quer d·e 
modo al:gum ·concorrer par.a que e~ta ·tenbia os elementos rreoessa-
ri.os para uma 'bo:a direcção, tanto .technica como ie commando; 
clig-o ·nao qu·er pol'que inf.elizmente a Camara .costuma acomP'anhar o 
r-elator. Cumpr o .o m·eu dever de trazer á Camara esta;s ill.fonnações 
e peddn·do· a TeViraida das •emend!as ns. · 4 e 9. 

Opportunamente mos.trarei rao relato.r .da Co:mm~ssão ·d·e Orca-
mento ela Marinha qua;nto 'S. Ex. foi info.sto·, emittindo seu pa;r·ecier 
contra ·estas ·emendas, nào 1pel'a sua má índole, mas porque foi muito 
mal i.Il!f.ormado. 

T.enho conclui.do. (M'u'i'to bern; rnuito be'rn.) 
1Con:sultada, a Gamara .conced·e a retiTa;da p·ediril<a. 
Pos·ta a votos é rejeitada .a emend.a n. 5. 
E' annunciada -a votação da, seguinte .emenda, sob D!. 6, do Sr . 

. Frederico Borges ,·e outr.o.s : 
"Accresciente'-se ond·e ·convier ; 



Continua .em ·seu i·nteiro e pleno vrigor, como lei da Repub11ca, o 
ele-creto\1. i.673, de 11 d·e Fevereiro de 1894. " . 

OS:R. FREDER.l!GO BORiGES - Peço a palavra •pela ·ord·em. 
O.SIR. PRESTDEN'l'E - T em a pala;vrn p·ala ordeui o Sr. Depu-

tado Fred•erico Borges. 
· O. SR. FRJEDERJICO BORGES (p elei orclern) - Não sei, Si·. Pr·e-

sidente, a ,que conceito obede0eram a honrada Com.missão de Fi-
nanças e, especialmente, o relator do mçamento da Mar0inha, para 
nega1.,em assentimento .e approvaçãõ á ·emenda cri. 6. 

Gomo, ·por.ém, a materda constante da refori·da ·emenda já é ob-
j·ecto d·e um projecto, qu·e mereceu pa1.,acer unanime ela ·Commissão 

.ele .Cows·1ü.tuição e Justiça, eu, nãio querendo de mo.do algum preJu-
clicar o dir·:;)ito de ci.daclãos que foram vtcti.mas .em uma quadra po-
.JiUca a1.)a1xon.aida, p·eço a V. Ex .. , •Sr. preside1nte, ··que -co.nsu1te .a Ca-
·ma1'a sobre si ·consente na retirada -da mesma .emenda. (Muito bem, 
rnni:to bem.~ • 

Consultada, ·a Ca;mara conced·e a .retirada da ·emenda n. 6. 
• Posta a v·oitos, é 1'ejeitada a emenda n. 7 . 
. o SR. PRESIDENTE - A •emenda n. 8 não pó.cl·e· ser submet-

tiçla á votação, .porquanto a Mesa, ·em despacho constante elo Diwh.o, 
·paginas 2. 753, segunda col:umna, declarou que não a acceitav·a. Só 
por ·eqU1ivoco a Com.missão d ·e Finanças deu parnce·r 'ª respeito. 

· Consul.tada, a Canrara cons•ente na r-etirada ·da ·am-enda n. !:l, 
domo fôra solicitado p elo Sr. Deputado Tl10maz Cavalcanti. 

· E' annurn:;i0Jda a v.otação da seguinte emend·a, sob n. 10, do Sr. 
Pedro Lago: 

."Art. :\.º, n. n. (Arsmia1es) Accrescenta-se: . .. ,ficando assegu-
•1·adas aós p~atrões, machinistas ·e foguistas da Capitania , elo 1Porto da 
Bahia ais mesmas v.autagens que teem ·identicos funccionarios d.o AT-
sena.1 de 'Marinha do Rio d a Janeiro , destacando-s·e a importancia 
precisa da verba. - Muniçôes Navaes -, ca:so a verba - Arnenaes 

"'-- não co.Jupo·rte a ·1desp-eza." 

o . .SR. PEDRO LkGO - Peço a .palavra pela ord1em. 
.. o. S1R. <PRESEDJDNTE - T em a palayr.a pela ordem ·o Sr. D<;>pu-

tado Pedro Lago. 
" O •SR PiilliDLRO LlA'GO (pela onlen1,) - Sr. Presidente, si .eu 
precisas;;·a justificaT a proceden0ia da ·emenda. bastaria citar .o pare-
cer {lo 'illustre rei.ator, ·O qual affirma que os funccionarios a que a. 
medida aprov•eita ·estão em ver.clacleira .penuria, 
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o S•R. CARDOSO DE ALMEIDA - Os de todas as caipitanias da Repu-
bl.ica; não os da Bahia unicamente. 

O SR. PEJJm0 LAG0 - ·s. Ex., não tendo argumentos para ·comba-
ter a emenda, quiz criticar a Mesa, faz er uma· censura á Pre&i·d·encia, 
semrpr·e tão escrupulosa na execução do R egimento. 

Responüo a1gora ao aiparte do nobre Deputado: si S. Ex. :reco-
ll'filece· que 0·s funccionm·ios ·das .demais capLtanLas se acham em 
estado de p <;nuri"a, como tambem ·entend·e que se acham os da Bahia, 
por que razão rej·eitar a emenda? 

· Cwlpa não Hv·e •el!l, que não ·Conheci1;1., como S. E'l<. a situação 
precaria dos demais funccionario.s . .. 

Nestas condições, appello para o espírito de justiça da Camara 
e conto que a .emenda seja aipprovada. (Muito bem , mu,ito bem.) 

O SR CARIDOSO DE AILMEIDA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESI<DEN'FE - Tem a palavra ipela or.d·em o ·Sr. r·e-

l·ator. 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA (p ela orcl em) - A C0mmis-

são ·de Finanças não podia dar parecer favorav.el á •emenda de que 
se tL1ata, a qa·al cons·igna o aug;mento de vencimentos .dos .patrõ·es, 
machinistas e foguistas da Capitania do Por.to ·da Hah'ia, ·equipa-
rando es·ses v·encimento•s aos dos funccionariios do Ars·ewal .d-e Ma-
rinha d0 Rio .de Janeirn. 

•S0b o ponto• de vdsta formal, não podia ser a em enda ot~er·ecida; 

e, quanto a seu valor intrínseco , çonstituir·á injustiça, .sd for appro-
vaid·a. Do ·mesmo modo que a Camam ·acaba de rej•eitar a emenda 
n . 3, pr.oiposta rpelo illustre r epresentante ·do Amazonas, nã;o rpóde 
aig:0ra acceiitar •esta emenda. 

A Camara, em todo .caso, d•ecidirá como entend·er . (M·uito bem; 
muito bem.) 

O SR. BAP'DIISTA DA MOTTA - Sr. President•e, .peço a pala-
vra pela ordem. 

O •SR. PRESIDENTE - T·em ·a palavra pela ord·em o nobre 
Deputaido. 

O SR. B.AJPTISTA DA MOTTA (pela ordem ) - .sr. Presidente, 
por muito que m e mereça o nobr·e Deputado pela Bahia, qujo nome 
peço licença ·para .d·eclinar , o Sr. P edro Lago, não d·ou meu voto á 
emenda por S. Ex. apresentada, rpoTque •ella importa em uma verda-
deira injustiça. 

A emenda eleva os v·encimentos de patrõ·es, machinistas e fo-
guistas çla Capitania do Porto •da ]?al).ia, d·espreza;U'do iguaes f·unc-



491-

cionarios que teem a;; •mesmas obr~gações nos portos do Rio Grande 
d-o Sul, Pernambuco, Sergip,e .e outros. 

Em todas as capitanias de -por.tos .do Brasil os marinheiros 
ganham 40$ mensaes, a.o' passo que na Bahia ga11ham 90$000. 

Por que essa di-ffor.ença para a Ba;hia? Por que esse pri;vilegio 
em ·relação aos .outros Estados? 

Infelizmente ºencerrou-se .o debate sem que eu pudes·se discutir 
a emenda, que importa em uma injustiça e v.ae .de enc011tro ao 
Regimento, porque augmenta vencimentos do -orçamento. 

Em seguida, é posta a votos e approrvada a r·el'erida .emenda 
sob n. 10. 

E' annunciada a votação .da seguinte •emenda sob n . 11, do 
Sr. Ba.r·bosa Lima: 

" Fica o Governo autorizado a pagar aos officiaes, inferfores 
e praça;s ,q,ue ·estiveram na .Europa, em 1900 .e 1901, .a di::Lferença dos 
vencimentos .. entre o cambio de 18, por ·.que .os peroeberrum, e o de 
27, pelo qual deveriam ,ter 'recebd.do os mesmos vencimentos, desta-
ca;da a importancia d•a verba - Eventuaes." 

O SR. HONORIO G•TJRG'E'L - Peç-o a palavra pela ordem. 
O 1SR . P.RESIDENT1E - Tem a palavra p·ela .ordem o nobre 

Deputado. 
O SiR . . HONORIO GURGEL (pela or.clern) - Sr . Pr.esidente, 

a emenda de .que s·e .traita v.em prover a um caso de. P'erfeita .equi-
drude. 

A d:espeza resultante d·e sua a;pprovação ·é insignificante. 
O honra;do r·elator .diz que, si direito tinham .os inter.essados, 

esse d'i11eitô ·esbá prescripto, mas o juiz da :pr.escr,ipção é a Ca;mar.a., 
que, approvando a emenda, rel·eva 'essa pl'escripção e pratica um 
act o d·e equidade. 

·O SR. BUENO DE .A!NDRA:DA - Peço a palavra pela ordem. 
O •SR . PR!ESIDEN'IIE - Tem a palavra p·ela ordem o nobre 

Deputado . 
O SLR. BUENO DE ANDRADA (p ela ordem) - :Sr . Presi-

den·t e, pedi a palavra para communicar a V . Ex . .qu·e não posso 
tomar parte na votação da. emenda n . il, embora me conserve no 
recinto. 

O SR. CARDOSO DE ADMEI·l9A - Sr . Pres idente, peço a 
palavra pela orc'Lem. 

O S'R. PRESIDEN'IIE - Tem a palavra o 110obre Deputado. 



.• o sra ." CÀRDOSO DE' A<LMiEJil'.>.L~ (veDa ordt'm ) - Sr;. Presi~ 
den·te, a iCommi·ssão de F.inanças s·e ' manid'estou .. 1m 2" discussã.o 
e ag.ora se maili1'esta cHzendo qwe, si direito .Ünham ·eSs·es fuaiccio-
narios á dif.fe1'ença dos vencimentos ·entre o cambio .de 18 ·e 6 rJ,e 
27, esse ·.dir.eito .estJâ presc1,i.pto e só por m eio de wm :pToj·ect? es-
pecial é que a Camara pócle ·r esolv•er sobr·e sste ~ssumpto ·. 

Assim, a <Dommissão d·e Finanças não pócl-e dar parecer .f'.avora-
vel â emencla hoje, como nao -deu hontem. 

A Camara, porém, d·eci."dirá como .en:tender. 
Em Hsguicla, é posta a votos e approvada a emenda n. 11. 
Sã:o successi'Vament.e postàs .a vo.tos e rejeitadas as ·emenda~ 

ns. 12, 13, H, 15 e 1'6. 
EJ' annunciada a ºvotação da seguinte emenda sob n. · 17, "do 

Sr. Irineu Machado ·e outros: 
"Que da verba 7" - Corpo da Armada~ 12.234:899$9_76 -

se d.estaqu·e a quantia ·necessaria para compietar 'os vencinientos 
de 15: 000$ annuaes que com·p•et·em a ca.da um· -dos tres auditores 
ele Marinha, e a que teem direito desde a ela~.ª da promulg·açã,o da 
lei n". 2. 3·56; de 21 de Dez·embro de 1910." 

O SR. PEDRO LA:GO - •Sr. Presi«l.ente, peço a ·palavra pela 
ordem . 

o SR. PREJSIDENT•El - Tem a p;:Wavra pela ordem o n.o.bre 
Deputado". 

O pR . PEJDiRO LAGO (p·ela orclem ) - .Sr. P.vesrnente, a 
emenda n. 17 · já foi n esta Casa ·efoquentemente justificada pelo 
Sr. Deputado Augusto d.e FPeitas .e, si nãio me enga110, cahiru ape-
nas por quatro voto. 

O parecer da Commissão aJbsólutamente não destroe os fun-
damentos ·da emenda, que tem assento .na_s J,eis que cr.earam os lo-
gares ele audi·tores da Mari111ha e d·e Guerra . 

Espero, por.tanto, que a Camara, mais uma v·ez, · r.econ.lieça a 
injustiça COlll que ·proced•eU O illustre r,elator e ap.prflV•e a emênda. 

O SLR. CARDOSO DE ALMEI<DA - Peço a palavra pelil 
ordem. 

O S1R. PRESIDENTE - Tem a palav·rlJ. o nobr·e Deputado. 
O S1R. CARDOSO DE ALMEIDA (pela ordem,) - Sr. PreE\i-

cl en.te, a Commissão d e Finanças mant:em s·eu par-ecer an_ter~or a 
proposito d-esta emenda. 
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Os· v.encimentos propostos pa.ra os a;uxiHares dos auditores dt~ 
Marinha não t eem apoio na l'egislação vigente. • 

Ess·es auxiliares não fazem parte <lo 1'u11cc·ion alismo publico, 
não faZiem parte do quadro dos auditores. 

O SR . lRrn Eu MACHADO - São até vitalícios. 
O S'.R. CARnoso nE ALMEifül. - Os auxiliares são nomeaidos ape-

nas de aecôrdo com a l'egislação ·processual; os auxiHares dos au-
cUtores de · Marilliha não t êm ven cimentos fixad©s em lei, p.ercebem 
apena;s gratificação nmrcada de accôÚlo com o orçamento. 

Nestas co11dições, a Commissão nã o pofüa: ácce.U·ar · a .em end a 
manda:ndo pagar :a esses auxiliares 15: 000$000 . 

All'ega:m .esses auxiliares que devem ser ·equi.parados aos a!1~· 

·ditor.es d e Guerra; mas si assim é, a •eqiüparação '<leve sei· para 
todos os eff.ei·tos. 

·Si os auc1ito,res de Guerra ' teem 1'3: 000$ ·de vencimentos e seus 
au;xili:ar.es 9: 000$, ·os ·auxiliares de auditor.es de Mari:nha não 
pod·em ter 15': 000$000. 

O 'SR. IRINEU MACHADO - P eço a pal·avra ºpela· ord·em. 
O ·sR. PREJSIDE:N"I\E - Tem a palàvra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O S'R . IRINEfU M.A!CH.A!DO (p elei orclem) - ·Sr. Presidente, 

sint o -di'Vergir da · opinião do honra;do l'elato,r . . E' 0erto que a Ca-
mara rejeitou, na sua segunda d'iscussão, a emenda, ·mas apenas 
Iror uma ,füfferenga cie quatro v.otos e devo dizer que o :tez por: 
equivo·co, ·mas t ar voto exi·ge uma reparação que a Camara não 
p©de negia.r e .ql!Je, por certo, agora vae ·dar, manHestando-se favo-
ravelmente á emenda. 

O honrado rela;tor nega .que ·esses fun cciona.rios sejam fwn c .. 
eionarios, o que é um aibsur.do. Os auxiliares ·elo auditor geral ela 
Martnha são vi.ta.li.cios. 

o .SR . CARDOSO DE ALMEIDA -- Qual é a lei que deu es·sa vita-
Hci·edacl.e? 

·o .SR. IR1NEU MACHADO - Deu a lei ele 13 a,e Dezembro à,) 
anno .passado. , 

Aquenes que ,eram excecl·entes jrá forrum e:!écluiclos· elo quadro 
e disp ensados elo serviço do EJx,ercito. Na Miarinha, porém, não 
havia exc·edentes. 

o .SR. CARDORO nre ALMEIDA - Na Marinha, nã.o ha quadro, 
porque só .existe um. 
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O SR. IRINEU MACHADO - Deve hav,er _ e não pód,e deixar de 
existir Nm quad.Fo de auditores na Marrnha. 

Não é •exacto que não 'eld'Sta lei crean-do o-s cal·gos de auxilia· 
res do auditor da Marinha -e muito menos füX'àndo-1'hes os v'enc-i-
men,tos. 

Os auxiliares nomeados em virtud·e de autorização do art. 17 
do Regulamente Processual Militar téem os s·eus vencimelllto~ fi·· 
xados p·elo decreto legislativo n. -821, de 27 de d-ezembro de 1901. 

Pagam sello ·de nemeaçã:o, contribuem para e montep.io como 
os funccienari-os ·e,ffectivo.s . do ministerio e r-ecebem, de accôl'C1o 
cem aquelJ.e decreto, solde, etapa, gvatificação de posto -e gl'atifi-
cação de funcção. 

Assim, não é tão pouco exaoto ,que não façam parte do 1func-
cionalismo e que nã0 tenham regalias e não percebam vencimentos. 

A 1-ei de 13 .de 1Dezembro d·e 1910, no s'eu art. 20, conv•er-teu os 
auxiliares d©·S ait1ditor-es de Guerra, que fossem por -ella aJ.c-ança-
dos, em auditores, extinguindo os legares .de auxiliares. 

Si elles teem etapa, gratificação· d·e p0sto .e gratifiQaçãio de 
· funcção, é que persiste uma anomalia, um absurdo. Tendo a lei 

de 13 de Dezembro do -anno passaido, que regufou os v-encimen.tos 
dos militares de terra ·e mar, Tegulado os vencimentos para os 
auditor-es do Exercito -e seus auxiliares, mandou -que se orga:l).,i-
zasse U!!Il quadro delles para © Exe.rcito. Posteriormente em 
emend'a que aqui apresent-ei ao .pro':iecto do orçamento da Guerra e 
apoiaida pelo Sr. Sergi-o Saboya, e a qual f.oi incluMa na ··lei da 
des·peZ'a do anno pa:ssa'.do,, man-da eqUJiparar a situação dos auxi-
liares dos auditor-es d-e M1ari11ha á dtos auxiliar-es dos 01udi:toF1es -do 
Exercito. 

o SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Para todos Q·S ·eHeitos? 
o SR. IRINEÚ MACHADO - . Para to.dos os effei.tos. 
A .applicaçã:o da lei <:t.ClS auxiHares -da .Marinha, como determi-

nou o artigo da J,ei n. 2. 5·56, de 31 -de (i),ez-embro de 1910, não pode 
<lar qutro resultado .sinão o d·e co·m-ertel~os trombem em auditores 
com os vencimentos que competem .aos audito11es da Capital, por 
isso' que serV'em na Capital. 

0 •art. 130; da lei n. 1. 860, de 4 de Jan•eiro -de 1.!l08, r.esusci- · 
ta,do -pa:ra servir d.e fundamento ao par.ecer, está ;revogafü:> pela lei 
n. 2 . 290, de 13 d·e -Dezembro de 1910, que r·estabeleceu os decre-
t0s ns. 3.8, d.e '29 d-e Janeiro de 1892 1e 2·57, -de 12 de Março de 1890. 
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O qU'e é .absiirdo é que continuem os ·auxiliares a vencer soldo, 
etapa, gratificação de posto e gratificação de funcção por uma ta-
bella já revoga.ida. 

O d·ecr.eto n. 82.1, que lh·es r·egulava os vencimentos, mandava 
que vencessem como capitães arreg.1mentaçlo&. 

' Estes não teem mais soldo, etapa e gratificação, estes não per-
cebem mais · 7: 000$, os · seus v·encimentos actuaes são ·de réis 
9: ú0(J$000. . 

.Em que 1ei, portanto, se •fundou a c'ommi·ssão para dl!-r aos . au-
xmares o vencimento de 7: 000$000? 

Convém, entretanto, repizar que os actuaes auxil>iares da M::t-
rinha, por força da lei que co1w.erteur os da Guerra em auditores, 
são igualmente audito,res. 

•S i o Gov.erno não orga1üz0<u o q.uadro d.os creditos :da .Mari-
11ha; tanto peior, porque nào se pód·e dar como condiÇão para si 
'lhes negar os vencimentos qu.8 reclamam o ct'acto d•e não haver 
sido •0rgani:zado o r·espE:ctivo quadro. 

Ora, si ·existe um quadro no Exercito é logico, é liquido que 
existe' tambem um .quadro na Marinha. Portanto, os ·auxiliares ::l.e 
awditoDi-O·S da Mari·n'ha .c1evem perceber vencimentos d·o mesmo 
modo que os seus collegas .auditores da G•werra. (Ha um aparte.' 

E' um erro. Segundo o art. 21 da lei de 13 de Dezembro d·o 
anno passado, esses .auditores pas.saram a perceber 15: 000$, si 
tiverem séde na Capital e 9: 000$ si tiverem servindo nos Esta-
dos. Não se póde estar soph'ismando a lei, p:rntela:ndo uma decisão 
que se impõe e o que ha mais de notar, manterido-.s-e uma · distin-
cção entre auditores .e auxiliares quando a propria lei acabou coi:n 
ella, não mais existindo razão para a distincção entre auditores 
g.eraes e aux-iliares dos auditores. 

o SR. CARDOSO DE Ar.MEIDA - Não ha lei nenhuma. 
O SR. lRINEU MACHADO - Perdão eu vou ler; ·estão aqui 

arts. 20 e 21, que passo a ler. . . (Lê) 
Existe ainda o art. 30 da lei de 31 de Dezembro do anno passa-

do, resultante da emenda por mim então apresentada ·e na qual 
tornei ,extensiva .aos aux;iU.are,, do auditor geral da Marinha a 
disposição do art._ 20 da lei de 13 de Dezembro, tambem do anno 
passado. 

E a resp·eito dessa emenda o Sr. Serg·io de Saboya, relator 
do orçamento da Guerra disse o seguinte em sessão de 28 de De-
zembro: 
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" O Sr. Sergio de Saboya - Sr. Presidente, o .art. 20 da lei 
que altera os vencimentos dos militares manda incluir, no quadro 
de .aud1t0res, ·O:S auxiiiares que couberem nelle e a emenda é para 
que isso se faça de accôrdo com o art. 85 da Constituição, que 
manda dar aos militares da Armada as mesmas vantagens que 
teem os do Exercito ." (Diria elo Oongressci, de 29 de Dezembro 
de 1910.) 

Que impo.rtq, que o Governo negue o,s veJ,J.cimentns, começan-
do por se furtar :a fazer aquill0 •que elle era ob;riga@.o a fazer: 
isto é, organizar o respectivo quadro? .Si elles não são excedentes, o 
que são? Sã0 do quadro. Si são â .0 qua dro como é .que não são f~nc
cionaTtos? Si são auditores, t eem direito á vit'alic~·edad.e. Si não o 
são e si não teem taes. direitos, porque é que n ãi0 foram exonerados? 

O SR. CARDOSG> DE Ar,MEIDA - Po.rque o Governo não quiz. 
O Si~. IRINEU MACHADO -- Não são excedentes, não são demissi-

veis aa nu tum; ma.s são vitalicios, são funccionario,s eff.ectivos, 
pertencem ao (i[uadro que o Poder Legislativo m andou crear e o 
Executivo não creou. El' isto um obstaculo capaz de invalidar o 
direito de:sses funccionarios ? Certamente, não. El por taes razões 
solicite da Gamara dos Deputados a honra de approvar a emen-
da que vae ser submettida .ao seu voto. (Muito bem; muito be1n.) 

Em seguida, é posta a votos e appr.ovada a referida emenda 
n 17. 

O projecto assim emendado é approvado em 3" discussão e 
enviado á Commi.ssão de Redacção. 



SESSÃO DE 16 DE DEZEMBRO 

N. 270 D -1911 
REDA:CÇÃO FINAL DO PROJECTO N. 270-D, DESTE ANNO, QUE 

FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA MARINHA PARA 
O EXERCICIO DE 1912 

O Congresso Nacional decr·eta: 

Art. 1.0 O Presidente da Republica é autorizado a despender 
no anno de 1912, com os serviços a cargo do Ministerio ·da Mari-
nha, a quantia de 44.736: 224$021, papeL e 1.000: 000$, ouro, a saber: 

1 . Gabinete do ministro e Directoria do Expe-
diente .. . . . . ....... . . .............. . ... . 

2. Almirantado, diminuida de 7: 600$; do dire-
ctor e subdirector da secretari:a, que · pas-
sam a receber pela tabella p.. 7 a gratifica-
ção a que tivel'em direito ..... . . .. ... . . .. . 

3 . Estado Maior da Armada ..... . ...... . ... . .. . 
4 . . Inspectorias . . . . . . ... . ...... . . . .... . . ... . . . 
5. Directoria Geral de Contabilidade ...... . . . . . 
6. Auditoria, diminuida de 6: 000$ nos vencimen-

tos do auditor geral da Marinha. ..... .. . . . 
7. Corpo da Armada e Classes Annexas, diminui-

d~ de 180 : 000$, sendo 40: 000$ 'na vei•ha gra-
tificações, de accôrdo com a ultima parte do 
art. 3° da lei n. 2.290, de 13 ·de Dezembro 
de 1910; 100: 000$ na verba destinada a 
quotas addicionaes de que trata o art. 4° 
§ 2° do art. 28 da mesma· lei , e 40: 000$000 
na verba . de gratificações a officiaes refor· 

~ > • l 

248:558$000 

·20: 440$000 
7:200$000 

47:900$000 
348:500$000 

40:900$000 
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mad·os exercendo commissões de officiaes da 
activa; destacada do total desta verba a 
quantia necess.aria para completar os ven-
cimentos de 15: 000$ annuaes que competem 
a cada um dos três auditores de Marinha, ·e 
a que têm direito desde a data da promul-
gação da lei n. 2.356, de . 31 de Dezembro 
de 1910 ...... .... ... ........ . ...... . . .. . . 

8. Corpo de Marinheiros Nacionaes . . '. ...... .. . 
9. Batalhão Naval ... ...... · .................. . 

J. O. Escola de Aprendizes Marinheiros ......... . 
11. Arsenaes - Ficam assegurados aos patrões, 

mflichinistas e foguistas da Capitania do 
Porto ·da Bahia as mesmas vantagens que 
têm identicos funccionarios .do Arsenal de> 
Marinha do Rio de iJaneiro, destacando-se a 
importanda precisa da verba - Munições 
Navaes -, caso· a verba - Arsell'aes - não 
comporte a despeza . . . .......... . ........ . 

12. Inspectoria de Portos e Costas ..... . ....... . 
13. Depositas Navaes .................. ... .. .. . 
14. Força Naval .............................. .. 
15 . Hospitaes . . . .. .... .. .. : . ............. . .. . 
16. Superintendencia de Navegação - Augmenta· 

d?- de 60: 000$, sendo 30: 000$ para acquisi-
ção e montagem de um pharolete, construé-
ção de urn a casa para o pharoleiro e um de· 
posito de material, bem . como para paga. 
:menta dos vencimentos e rações do mesmo 
pharoleiro, na cidade de Laguna, .em Santa 
·catharina e para acq1üsição de 10 boias pa-
ra balizament9 .dos portos de Macáo e Areia · 

12 .234:899$976 
2.461:992$625 

310 :702$000 
822:082$000 

3·, 983: 626$687 
535:550$000 
92:638$000 

3.022:490$326 
267:818$000 

Branca, no Rio Granqe do Norte. . . . . . . . . . . . . 2. 419: 660$000 
17. rnscola Naval ... : ........ .. .... .. ,. ........ .. 
18 Directoria da Bibliot.heca, Museu e Archívo, 

augmentada ele mais 540$, sendo 240$ na 
verba - Acquisição de obras, memorias, 
etc. ,' e 300$ na ~rb.a - Asseio da casa e 

499:500$000 

'\. 

\ . desp·ezas miudas . 1 • • •••.•••• .•• •• , , ••• • ••• · 91:800$000 
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19 . C1'asses in.activ,as ........ . .... . ....... ; . . .. . . 
20. Armamentos .e equipamento ......... .. ..... . 
21. Munições de bocca . ....... . ....... . ... . ... . . 
22. Munições navaes .... .... ........ . . . . . ... . . 
23. Ma teria'. de construcçâo naval . ..... . .... . .. . . 
24 . Obras . . ... . .... . . ......... . ... .. .... .' .... . 
25. Combustivel . . . . . ..... ... . . ....... .. ·., . . . . 
26. Fretes, passagens, ajudas de custo e commis-

sões ·de embarque ....... . .......... , .. . .. . 
27. Eventuaes . . . . .. . .. . .. . ........ . .. . .. . ... . 
28. Reconstrucção do Arsenal do Rio de Janeiro. 
29. Dfrectoria do Armamento da Marinha ..... . . 
30. Commissões no estrangeiro, como passa a ser 

denomin·ada a rubrica 30 da proposta, di-
rriinuida de 2. 000: 000$, ouro, e supprimi· 
das as palavras "incluiiive acquisição de 
material e pagamento de prestações attinen-
t es ao contracto para construcção dos na-
vios" e accrescentadas as palavras: "e para 
pagamento a officiaes idoneos que forem 
contratados no estrangeiro para instrucção 
e adestramento de officiaes e pr.aças da Ar· 
mada e demais serviços technicos da Mari-
nha .de guerra, ouro ............ . _ .. , .... . . . , 

1. 3'gg: 468$407 
600:000$000 

7.000:432$000 
2 :000:000$000 
1.500:000$000 
1.000:000$00Cl ' 
1.500:000$000 

570:000$000 
27 0:000$000 

1.000:000$000 
604:060$000 

1.000: 000$000 

Art. 2.° Fica o Presi.d,ente da Republica autorizado: a) a fazer 
as operações de creditá necessarias, até a quantia de 8.000: 000$, 
ouro, para attender ao pagamento de todas as prestações attinentes 
ao contrato para construcção do .Rio àe Janeiro e para acquisição de 
novas unidades e material para a marinha de guen•a; 

b) a IJ.agar aos officl.aes, inferiores e praças, que estiver am na 
· Europa, em 1900 e 1901, a diff.er enÇa dos vencimentos ·entre o 
cambio de 18, por que q.s perceberam, e o de 27, pelo qual deveriam 
ter r ecebido os mesmos vencimentos, destacada a importancia da 
verba - Eventuaes. 

e) a pagar, a titulo de gratificação e quando julgar merecida, 
a diaria de 5$ ao patrão-mor do Arsenal de Marinha do Rio de 
J aneiro por serviços extraordinarios fõra · das horas do expediente. 



Art. 3. 0 O pag.amento a marinheiros contratados será feito pe-
1.ªll- ,s:-o_bras, d~s verbas ns. 8 e 9 destinadas ao Corpo de Marinheiros 
Nacio.naes e, Batalhão Naval. 

Art. 4.° Continua ·em vigor a disposição contida na lei n. 2.370, 
de 4, de Janeiro de 1911, na parte relativa ã divisão do littoral 
da ;R,epublica em . departamentos ou prefeituras, organização de 
serviços ·e remodelaçãio da .administ.ra.ção da Marinha, tudo sem au-
gmento do total do orçamento. 

Art. 5. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Safa das Commissões, 16 de Dezembro de 1911. - Gonçalo Sou-

to, Presidente. - Jovi.niiano de Carvalho. - João Vieira. 
E' approvad.a a redacção final e o projecto enviado ao SenadÔ, 

uue o d·evolv·e a 23, emendado . 

. ' ( 



SESSÃO DE 25 DE DEZEMBRO 

O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Relator. 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA __: S'r. Pr·es i.dente, requeil'o 

8: V. E x. qU<e consulte á Camara· si concede urg-enda para serem 
immedi.atamente d1scutidas e votadas as ·emen.das offerecidas pe-
lo Sen ado ao projecto n . 370, de 1911 ( o.rçamento da iMarinha). 

Consultada, a Camara approva o requedmento. 
O SR. ·SIMEÃO LEAL (1° Secretario prooede á leitura das 

t:Jmenda;s do S.en.ado. 
E' annunciada a .discussão unica das emendas do Senado ao 

;rojecto 11· 270, de 19Ü: fixando a .despeza do Mi'Ilisterio. da Ma-
rinha para o exercício de 1912. 

' ' O SR. CARDÇlSO DE. ALMEIDA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. relator. 
O SR. CARDOSO DE ALMEIDA - Sr. Presidente, o Senado 

offereceu ao Oyçaimento da Mai;inha 5 emendas. Destas emendas, 
3 corrigem meros erros de cóp;ia, uma -supprime uma autorização 
e outra supprime o art. 4°, que é '° -seg~inte: (Lê) 

"Art. 4.° Continúa ;em ~igor a d:i~p-osição c~ntida na 
lei n. 2. 370, de 4 -de Janeiro de 1911, na· parte relativa á 
d:iv-isão .do. lit~or.al .d.a Repp.blica em departll;n;_en~os ou p.!'e-
feituras, organJ.zação d·e s.erviços e r-erriodeiàção da admi-
nistração da· M:ari~h'a, tudo se in ~ugmen.to. d10 tota1 do ór-
çamento." 
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IDm nome da dommissão de Finanças, venho declarar que a 
Commi:ssão acceita as emendas propostas pelo Senado. 

A 1 n emenda não tem importancia. E ' a seguinte: (Lê) 

1' Art . 1.0 Depois das palavras Min'isterio da Marinha 
accrescente-S!J : d•e .accôrdo com as tabellas que acompa-
nham a respectiva p,roposta." 

Está entend:ido que quando o Congresso vota um orçamento, 
repor.ta-s~ ás r·es•I>ectivas tabellas. 

A 2n emenda corrige ·erros de cópia. Assim, em v.ez de 2. 461, 
diga-se 2. 471; em V'ez de 822 contos, diga-se 822 contos e 88 mil 
réis. 

Nestas condições, penso que a Camara deve a(Pprovar as 
emendas offerecidas pelo Senado. 

Quanto ao art. 4°, a Commissão julgava conveniente que con-
tinuass·e ·em vigor essa autorização ao Governo, para .remodelar 
serviços de M,arinha. 

O Senad•o, porém, entendeu que, tendo .es·sa autorização um 
caracter permanente, em uma lei de caracter annual, não havia 
n·ecessidade desta r·evigoração por parte do Congresso. 

Em relação a outra emenda que autoriza o Governo a pagar 
aos officiaes, inferiores e praças, que estiveram na Europa de 
1901 ".a 1911 a differ.ença de vencimentos ·entre o cambio de 18 e 
27, eu t enho a declarar que a ColJilmissão de Finanças propõe que 
com o 'seu voto a Camara accei.te a emenda, porque a Commissão 
de Finança:s já tinha dado parecer contrario a esta .emenda. 

Era o que tinha a dizer. 
Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a discussão 

unica das emendas e .::i.nnunciada a votação. 
Em seguida, são successivai:nente postas a votos e approvadas 

as seguintes emendas do S·enado: 

Ao art. 1.0
: 

Depois das palavras "Ministerio da Marinha", accrescente-se 
. "de, accôrdo com as tabellas que acompanhara:m ª· respectfva 

proposta". 

·' 
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O mais como está. 
Ao ar.t. 1.0

, n. 8 - Corpo de Marinheiros Nacionaes : 
,Em v.ez ·de 2 . 461: 992$625, diga-se: "2 . 471: 992$625 ", conforme 

está consignado na proposta, que nessa ·rubrica não foi alterada. 
Ao art. 1.0 , n. 10 - Escola de Ap.r endizes Marinheiros: 
Em vez de 822: 082$, -diga-se 822 : 088$ ", como se acha consi-

gnado na proposta, que tambem n esta rubrica n ão foi modificada. 
Ao art. 2º, lettra b: - Supprima-se. 
Ao art. 4° : - Supprima-se. 
SR. PRESIDENTE - O projecto vai á Commissão de R e-

(]..acção, .. f 



,_,; 
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