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SESSÃO DE 26 DE . NOVEMBRO 

N"_ 307-1811 

l!'IXA A DRS·P.EZA <DO MINISTR.JHO DA .&GRICULTURA, IN-
DUSTRIA E COMMERCIO, f'ARA O EX·ERClC irO DE 1912 

A impa.rtancia votada para no conerute e:x:eréicio custear os 
serviços a cargo do Ministerio da Agricultura, Industria e Com-

. mercio, foi de 27 . 492:895$236 papel e 1 .150:000$ ouro. A proposta 
do Poder Executivo para a despeza em 1912 é de 19.507:325$.236 
papel e 700: 000$ ouro; ve.rificando-s·e, pois, uma differença, para 
men·os, de 7. 985:570$ papel e 450:000$ ou.ro. 

O proposito em que está o Governo de r ealizar economias e 
assim, evitar o deficit orçamentario, affirma-se com energia neste 
departamento da .administração, que, sendo o men·os dispendios< 
( excepção feita do das Relações Exteriores), é o que mais fundo 
golpa soffre na proposta da despeza para 1!l12. 

Ministe.rio ode ·cr.eação muito 1'ecente, ·com serviços ainda ·em via 
de or·g,anização, s•em os numerusos vinculos cpntratuaes que for-
ça.m d.espezas em O'Utros Tamo.s a.Jdrn:inistrativos ; co·mprehoen.de-!Ie 
que sejà elle o bode expiatorio das culpas que o ConÚesso e o 
P.od·er Executivo vêm commettendo contra o ~equilibrio o:l-çamen· 
.tario •a •partir de 19-03. Mas a victima, resignad·a ao :s:ac1·ificio por 
inilludivel n ecessidade, é precizamente aquella que só em ·Í.1ltimo 
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Jogar daveria ser attingida . A prosperidade do Brasil é, e será 
por muitas gerações, uma funcção de sua prosperidade agrícola; 
e os apparelhos destinados a desenvolver e aperfeiçoar a agri-
cultura nunca serão demasi·ado oneros-os, porque, promovendo a 
riqueza publica e o consequente bem estar da nação, augmentam 
e reforçam a materia tributavel, importando por isso mesmo f, 

em ultima analyse despeza productiva para o Thesouro. 
Vale a pena r81P·etir esse logar commum, agora, quando as 

difficuldades de uma situação financeira precaria como aquella em 
que nos encontramos leva o Governo a propor e seguidamente 
lbvará o Cong·!'(,SSO a votat-·restricções tão"consi-deraveís, justamen-
te nas despezas que mais inte-ressam á ecoüomia publioa. E para 
que os nossos mandatarios não nos leiam com o amargo scepti-
qi·smo cem que .oostum.am considerar as sediças e platon"i.cas 
dissertações dos r·elatorios e das conferencias, apressemo-nos em 
diz·er que a reaffirmação .. daquella · fatigad.a verdade só é op.p.or-
tuna para valer como um compromisso do Congresso para com 
a nação, a saber: que, ultimadas as construcções e acquisições 
mais urgentes que sobrecarregam o orçamento dos outros minis-
terias, tenham .em 1913 os serviços de immigração e colonização, 
iuspecção e defesa das culturas, zootechnia e veterinaria, auxí-
lios á agricultura e ensino agr.onomico as dotações orçamentarias 
indisp ensav·eis .para a sua mais ampla dHfusão e preenchimento-
cabal de seus . fins . 

• Não é precizo dizer, portanto, •que a .Commi-ssão aoeita de 
um modo g.eral as r&du•cções con.sigruadas na prop·os.ta do Governo 
como um regimen provisorio, e sob a res·erva d e que o Congresso 
deve modificai-o no orçamento de 1912-1913. sem augmento, é 
claro, ua despeza total da Republica. 

Em detalhe, a composição do on;amento, considerada a pro.posta 
do Governo, e nella feitas as modificações que a Commissão julga 
necessarias, é a seguinte: 

. ~ 

I 

A V·erba 1", dotada com a quantia de 940:840$, como no orça-
m ento em v.igor, para o serviço da SecTetnTia de Estaclo e seTviço 
de consulta, deve ser augmentada com as con:signa.ções precizas 
para a Di.recto?·ia Geral ele Oontabi/.iclacle e para o registro ge-
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nealogico e nw,rcas de animaes, fundindo-se nella. a verba 2• 
e a consignação 2• da verba 15• da proposta, nos termos do de-
creto n. 8. 899, de 11 de Agosto do corrente anno, que reformou 
a Secretaria de Estado. 

O total da verba, com essas a lterações, fica sendo, como se 
vê da respectiva tabella, de 987: 600$, resultando uma economia 
sobre a proposta do Poder Executivo na importancia. de 11:790$, 
visto coJ;Do as varias consignações nelLa enfeixadas · montavam a 
999:390$000. 

E 

Nos t ermos do art. 4", •alinea 3•, da lei n. 1. 606, de 20 de De-
zembro de 1900, e do art. 53 da lei n . ~.356, d·e 31 de Deze•mbro d·e 
1910, o Poder Executivo &stava autorizado a c-ontra.tar no paiz 
ou no extrang·eir.o pes·soas de provada co.mpetenda para dirigirem 
serviços e exercerem funcções technicas, pelo prazo maximo {}e 
tres annos. 

No uso dessa autorização foram contratados va;:i.os profissio-
naes p.ara servirem ·em estabelecimentos dependentes · do l\-Hniste-
rio da Ag-ricultura, e outros deverão ser recrutados pelo inesmo 
meio no exercício de 1912, s endo que a importanci.a annual dos 
contr.atos jã ce•J.e•bnudO·S monta a 94:850$000. 

A Commissão propõe, em conse.quencia, para pagamento de 
vencimentos coThtraita.d.os ·e dos qu e se contratarem comprehen-

' dendo diarias, ajudas de custo e passagens, uma verba especial 
de 250:000$, tornando-se, assim, desnecess-ario abrir creditos es-
peciaes para attend·er a .encargos certos e que podem ser previstos 
com segurança. 

. •,: ~ .. 
III 

Na verba para ImmigTação P Co l onização, a prvposta do Go-
verno pede 4 .109:267$500 papel e 300:000$ ouro, ten-do sido de 
7. 209:267$500 pa]Jel e 500:000$ ouro a · despeza v.otada para 1911, 
donde a differença, para menos. de 3 .100: 000$ papel •e 200 : 000$ 
ouro . 



A differença em ouro .prov,ém •da r educção de 200:000'$ na 
sub-consignação para "passagem no exterior " . A differença ·em 
papel resulta de : 

Diminuição na sub-consigp .. ação .para .transporte de 
immigrantes para os Estados, 
pção, hospedagem e expedição 

rece· 
·dOS 

m esmos . ... . . .. ... . ......... . .... . . . . 
Diminuição na consignação )!ara o "Ser~·iço de 

Colonização " ( inspectores e auxilia-r es 
de serviço, fundação de nucleos colo-
niaes, localização ' de immi~rantes) ... 

Diminuição .na consignação para despezas even· 
tuaes .. .. .... . .. .. . . . . ......... . . ... , 

Suppres:;ão · de consignação para a estrada de 
ferro de Santa Catharina, entre Blu-
menau e Colonia H ansa ............ . 

400:000$000 

1.600:000$000 

200:000$000 

900:000$000 

3.100:000$000 

A absoluta falta de informações condensadas e de. facil con· 
sulta, as quaes só poderiam constar do relatoriu do Minis tro, cuja 
di·stribuição não foi feita até esta data eri1 cons!f. qu<~noia do 
inc2ndio da lmpr-~nsa Naci o-nal, n ão nos p e·r mitte avaliar de modo 
pn:ciz·o até que po,n to €.Ssa:a grandes r estrkções de despeza são 
comp.aí.(iveis com a efficiencia dos serviços de immigr-ação ·e co-
lonização. 

E' de suppor que pelo menos as sub -con,;ignaçoes para trans· 
porte e hosp edagem d 9 immigrantes não comportsm a .redueção 
de mais de 213, sabendo-se que em In o entraram ,gg. 564 immi-
g-rantes com a despeza de 334:000$ só p;!.r a h ospeda g em e· trans-
porte no paiz, e que a corrente d a immigração expontanEa tem 
augmentado de cento por cento rio corrente exercicb . Esse facto 
é det erminado ror conhecidos motivo s ecunomicos r- políticos, e 
tambcm pelos e&forços do nosso Gcvnn o e dos seus agent .:s na 
Europa, r epresentando traballi.o que eumpre n ão perder po'r mal 
entendida economia. A Commissão julga, todavia, disp ensavei o 
augm ento das Teferidas sub-consignações em razão de haver o 
Governo pedido autorização )!ara leva.ntar, por meio de opera-



§ão de cred~to, os recurs€fs ' prectzus· para o custe~ o de v ar~ os 
s'erv~ços ord~naT~os e extraord~na.rkJ.s, Entre os quaes 10.()00: OOO$ . ~a
ra ~mm~gr·ação e. colonização, p·edi-do esse .rque a com-missão já infor-
m:oru favoravelmente, torm_ulando pr.oJecto ·especial ruesse sentido. 

A tabella p.re'Ciza, •to davia, ser mordif1cada em con-sequenda do 
r.egu<lameiLto n . 9.081, d·e 3 de Novembro conente, que reo!l'ganizou 
a Directó·ria d,o Povoa;mento com :suppr·essão •e cl'ea§ão -de c-argos e 
a:ltenaçád <te vendmento.s; modificações essas qure vão consignadas 
na tabella, oTganizada· d-e accôrdo com ess·e regulamento, e do qual 
se vê que o total da v·erba pass·a a ser de 4.466: 800$, papel e réis 
300: 000$, our·o, isto ·é, mais 357 :·532$500, ·papel, de que pede a pro-
posta, e menos 2.74r2:467$500 do que no ·exercicio corr.ente. 

IV 

A ver·ba 4" para o serviço de Expansão · Ecot,omica ao Bntsil, 
que !).O ex.ercici-q cOTrente montava ·a 300: OÕÕ$, pape] e 500:000$, ou-
ro, sof\freu a r·educção de 200: 000$ , ouro, na consignação. para propa-
ganda .ao café e outros pro•auctos c~o Bras,il no extrangeir,o, e de 
100 :·000$, papel, na oo.nsignação para pagamento no. paiz ae trab.alho 

de propaga?7Jda. 
A Commissão não toma a iniciativa de ·augmentar esta verba, 

mas reconhece que com 300: 000$ annuaes nada, ou quasi nada, pó de 
ser feito com utilidade para propagar o consumo dos productos bra-
zHeiro:s na -Eur.opa;, ond·e a ·publicidade ·é cari.ssima e aruda de p .re-
ferericia ·ao serviço dos succedaneós e concurr·entes dess·es produ-
t<'Ys- Mesm.o com o auxilio da:s Camar-as de Oommerdo, p·ara a;s 

quaes, bem ill;SPiTado, vae apopellar o Governo, a:rriscamo-nos a p e·r -
der a importancia da v-erba em buro.cr.acia, que se tornará inutil por 
desj}rovida dos recursos para uma acção ·efficaz. 

v 
A despoeza v·atatf'a ·para custei.o do Jard.im Botan.ico ·em-1911-foi 

647:235$000. 
A proposta pede 417:435$ para 1912. A differ ença de 229:800$ 

para m~os prooed•e da suppr-essão da sub-consignação de 200 : 000$ 
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par-a Despezas ele installação e da diminuição de 29 : 800$ em varias 
sUJb•consignações. 

Parece que a conservação .dos edi'ficios e obras de a:rte desse pro-
prio nacional n ão d~spensa uma sub-consi·gnação esp-zda1, tratando-
se ·de doespeza certa. ·custeada, neste exercício, pela verba supiJrimi-
da para installações. A Oommissão modifica, . nesta parte, a. propos-
ta, entendendo necessario consignar 50 :000$ para aquelle fim. 

VI 

O serviço de Inspecção e D et eza Ag?-icola custou, no orçamento 
vigente, 2.666 : 400$000. 

A proposta pa:ra 1912 pede 2 . 036:400$000. 
A differença de 630: 000$ para menos, resulta: 
a) Da suppressão de va~ias consignações na · importancia de 

340: 000$, avultand{) entr.e ellas a de 230: OOõ$ para installações das 
inspectorias agrícolas nos Estados; 

b) Da 1reducção doe v·erba para algumas sub-consignações, no 
vaior de 335: 000$, a s&be·r: 

Acquisi _•ão, trans,porte e distri-buição de planta;S e se-
mentes, comprehendendo gratificaçãgdta pessoal 
encarregad-o dess•e se·rviço .. . .. - ... - . . .. · .. - .. . 

Ajudantes das 7 inspectorias .. - .. - . . ... - . - - ...... .. 
Alugueis de casas para deposito de machinas e para 

.séde das ins'{lectorias .. . ............ - ...... . .. . 
DiaJTias d•o pessoal extraordinario admittido ·em coe-

missão nos termos do art. 6° do Reg. de 11 de 
Janeir-o ide 1911. ·e transporte do mesmo 1e d-o 

material .......... . ..... .. ... . .. . . . ......... · . 
Acquisição de machinas, instrumentos, ferr.a:menta;s 

e u:ten.silios agrícolas, adubos e ·conectivos .. - .. 
·s~~iÇo de exiin·cçã.o de gafaliMtos e outros animaes 

-ou para;sitas nocivos á agricultura ... - .. . . -.-- . . 

100 : 000$000 
13:600$000 

1:400$000 

20:000$000 

100:000$000 

10ô:000$000 

335:000$000 
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c) Do augmento de 45:000$ ua consignação para publicações de 
editaes, annuarios, etc. 

E' digno de nota que o numero das inspector ias agricolas foi 
elevado de 12 a 20 pelo d-ecreto n. 8. 515, de 11 de Janeiro deste 
anuo, e. apezar disso, a sub·consignação para o .movimento do res-
pectivo pessoa.! e material foi reduzida de 400:000$ a 380:000$000. 

VII 

Para o serviço do Posto Zootechnico Fec~c1·az regulado pelo de-
creto n. 8. 366, de 10 de Novembro de 1910. a verba proposta é de 
547:400$, .papel, e 100 : 000$. •ouro, contra 637: 400$, p-apel e 150: 000$, 
ouro, votada para o -exoercicto de 1911. 

IDiminuiram-se 50:000$, ouro, na sub-consignação para i?npor-
tação de animaes extrangeiros, 80:000$ na r elativa á comp1·a de anj,-
maes no paiz e 10: 000$ na que se r efer e a c~iarias e despezas de 
transpo1·te, expediente e eventuaes. 

As duas primeiras reducções justificam-se pela circumstancia 
de que, destinando-se o Posto Zootechnico principalmente ·á produ-
ção selecci-onada de animaes uteis á agricultura e á pecuaria in-
dustrialmente organizada, a acquisição de r eproductor es de raça 
noacionaes ou extrangeiros dev•e diminuir progressivamente e na 
razão da producção obtida nesse estabelecimento. 

VIII 

A venba para Escolas de Aprendizes Artifices é fixada, como no 
exercicio vigente. em 960:000$000 . 

'Dorna·se, entretanto, necessario modificar a proposta do Poder 
Executivo, porque a ella sobr.eveio o decreto n. 9. 070, de 25 de Ou-
tubro prolimo passado, expedido de accôrdo com autorização legis· 
!ativa e em virtude da qual não só se :elevaram os vencimentos de 
todos os funcchmarios desses estabelecimentos de 501: 600$ a réis 
752:400$, como tambem foi institui-do o pagamento -de diarias aos 
alumnos do 1° e 2° annos cuja frequencia média é actua1mente 

de 2. 400. Além disso, o ~ovo regulamento mandou admittir 30 
adjuntos ·de professores e 20 contra-me-stres de officinas, como dia· 
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ristas, com di:reito a uma gratificação e provid-enciou sobre a crea-
Çã;o de museus escolares . 

. E.s:tas imwvaçõ8!S na :organização das escO'las de ar.t ifices se 
impunham ante ·a eX'pertenci.a d-o ·regi·men pre.scripto no decr eto 
n. 7.763, -d·e 23 de Dezembr-o ·de 1909. 

A r emuneração do pessoal •eira innegavelm ente muito .baixa. 
Os mestres d·e officina, por exempl-o, venciam 200$ men•saes. Um 

operario medi•ocre pód.e ganhar isso m·esmo segundo os salar-ios cor-
r entes ; niio um a1'tifice com as habilitações pa·eciza:s para servir 
d-e mestre. Por outro lado, a frequencia m édia era superior á capa-
cidade de ensino de um unico ·profes-s·or .para o ensino primaria e de 
outro para o de d•esenho, torn.ando-se precizo admittir coadjuvantes, 
n a:s escolas de maior -frequencia, sobre o que, por motivo de eco-
nomia, o reg.ulwmento providen ci-ou p·ela maneira sobredita. 

Tae.s mo.dificações exi·gem uma dotação de 1. 554:560$, conforme 
o detalihe da tabella a diante •especificada, ou seja um au·gmento de 
584:560$ sobre a verba consignada na prop-osrta. 

IX 

P 111ra o Serviço Geologico e }ll[ineralogico do Brasi l a proposta 
pede 373:800$, verba igual á d·o exer:cicio cor:rente. 

•Compr-ehenden d:o--se nessa verba a sub-consignação de 20: 000$ 
pa.r-a conservação da Fabrica de f er-ro ele S. João ele Ipanema, cum-
pre eliminal-·a, visto que, es·ta.ndo o Gove-rno auto:rizado pelo art. 51, 
Ietra i, da l-ei -do o·rçamento -em vigor, a transf·erir ess-a fabrica para 
o Ministerio da Guenr.a, usou da autorização e ryperou a transfer en-
cia pelo d·ecr eto n. 8.791, de 14 de Setembro proximà findo. Foi 
h ontem eliminada a sub-consignação de 6:000$ "'Para pwgamento de 
differ ença de v•encimen tos a um petróg-rapho, ex-primeiro enge-
nheiro, po:r hav-er fallecido o r espectivo serv-eritura,rio. ,. 

X 

o serviço d a Junta CommerGial e J ttnta elos CorTector·eg é do-
tado, na proposta -como no orçamento actual , com 97: 072$118. 
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As sub··oonsignações de 1:200$ para " -aluguel de casa para. a 
Secretaria -da Junta"; 600$ paTa .objectos de ·expedi-ente e assignatura 
de jornaes ", e 300$ ·p·ara ev-en tua,es, com•prehendendo crurretos, vasi-
lhame d·e amostr-as, etc., são e xtr8'lllamen te acanhadas, parecen-do 
que enas d ev-em passar r.es·p.ectivamente .a 2: 400$, 1:200$ e 600$000. 

XI 

A v-erba consignada na proposta para a Directoria GeTal de 
E statistioa no valor de 1.046 : 142$500, contra 3.646:142$500 votados 
para 1911, a,p·r es enta uma economia de 2. 600:000$ pr.ov:eni•ente da 

.suppressão da ·consignação para o s·erviço de recenseamento geral 
da Republica. 

Dep·ois de organizada e r emettida ã C<~~mara a proposta do Go-
ven w, este ex,pedi.o o decr€>to n . 9.016, de 16 de Novembr-o corr-ente, 
reorganiza;ndo a m esma directoria. 

Refun{lida a tabella, de accõrdo com o nov-o 1·egulamento; o 
total eleva-se a 1.213:182$500, •o que reduz o algarismo da ·economia 
em 1912 a 2.432:960$000 . 

Foi mantida a suppressão da consignação para o r ecensea:men-
to; supprimiram-se os cargos P,e auxiliar jurid'ico ( 1), pr.atican tes 
(10) ' ·auxiliares de 1" classe (20), auxilia:r es d·e 2• classe (20) e of-
ficial de gabinete (1-, com r educçã,o d e 158:400$ na d espeza; e crea-
ram-se .os cargos de primeiros officia:es (2) , terceiros of:l\idaes ( 6), 
auxiliar.es (20), apuradores (20), e daotylographos (10), com ·au-
gmento de d-espeza d-e 206:800$; augmentou-se o lj)essoaJl da .officina 
typog:raphica, -com ·elevação da d-espeza no valor de 77 : 840$; e re-
forçou-se a consignação de eventuaes com 40:000$ para attend-er ao 
custe·io da,s Delegacias nos Esta,dos. 

O traço salie nte ·da reforma é a bem inspirada descentralização 
do -serviço, que, ,Jimibrudo a um-a d.irectoria n-est a Capital, semelhava 
uma cabeça sem corpo. Numeroso. pessoal burocratico era forçado á 
i-nacção .pela carenci'a d e dados ·esta;tis.U.cos regulares, seguros e me-
thodicamente colligid·os, ·outros não hav-end•o senão os·· que eram 
remettidos graciosamente pelos Estados ·e municípios, ou os que 
com inevitavel atrruso }:}odiam ser encontrados nos r ela torios dos 
-serYiços , d-e outros d epa•ntament os da administração feder-al. 
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O ·r,eguLrumento n. 9. 016 co.rrigio esse de~eito creà.ndo d·elega-
cias de :estatistica nos Estados e mandamd>o provei-as com funcci<o.ria-
rios da actual Directoria Geral, s·Bm outra aggravação d·e de.speza a 
não ser com as gratificaçÕes ·extraordinaT.i'as .qne manda abonar aos 
delega;dos segundo os Estados onde forem servir, sendo a sêd·e d,a;s 
Delegacias nas escolas · ·de aprendizes arti<fic·es ou em qualquer 
outro edifício já ocoupado com serviço do >Ministerio, e servindo 
de aux-iliares para a distribuição e collecta de ·boletins, question>a-
rios, etc., o.s in•sp·ectoTes agrícolas, os auxiliares destes e os demais 
funccionarios do ministerio em serviço nos Estrudos. 

XII 

O -serviço de Mete.orolog~a e Astronormia, custeado em 1911 
com 713: 850$, é dotrudo na pr.o.posta .com a verba ·de 669: 080$000. 
Entretanto, a economia -de 44: 770$ não pó de ser apurada. 

O augmento do numero de estações rneteoro:!o,gicas e pluvtome-
tricas exige o reforço de 33: 000$ na sub-consignação par.a installação 
e <!usteio das que são installadrus e mimtidas pela União., e de 
20:000$ .na relativa á subrvenção ao.s Estados de S. Paulo e Rio 
Grande do Sul para as que os mesmos .Estados mantêm á ·sua custa, 
rios termos do art. 15 do -decreto n. 7. &'7·2 de 18 de novembro 
de 1909. 

A consignação · pana o pessoal do Observatorio Nacional, que 
era de 200: 8•80$ precisa egualmente ser elevada a 2•3•5: 800$ .para 
attender ás modi:fieações consequentes ·da recente decreto n. 9. 082 
de'" 3 de novembro ·corrente, que. reorganisou a Di'rectoi·ia de 
Meteorologia e Astronomia. 

O total dia verba f.ioará, ·russim, elevado a 757: 000$,_ contra 
713:850$ votado p>ara 1911, e contra &69: 080$ propostos pelo governo 
iV:J.tE's da ex·pedição do decreto n. 9. 082 . 

XIII 

A verba para o Museu· .Nciciona.z' .é, ·nfl. proposta do Governo, 
de 538: 00·8$118. A quantia votada .para l9Ú foi de 873 :'o58$Ú8; 
donde ·uma differença de 335:000$ para menos. 

,PeLa:. propo.sta ·são diminuídas algumas sub-consignaÇões com 
EWOno·mia ,d·e 15:ooo$; ·-:o~t~'as .. ~ã:o .:ref.orçad·as; · com .:àugille'n·tp de 
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5: 000$ na despeza; e supprime-se a consignação: para àespezas àe 
insthUação, a qual montou a 3·25: 000$ neste exerci cio. 

Nesta verba, entretanto, não ·ha economia possível :- o edificio 
do Museu está em r.econstrucção, e o complemento das obras tendo 

. sido orçado em 349: 000$, cumpre dar os recursos necessarios para 
realisal-o. A Commissão, a convite d.o ST. ·Miuistro da Agricultura, 
v.isitou o .palacio da Bôa Vista e constatou in loéo que essa avaliação 
não péeca por exagg·era;da. ·P.o·r meio· d·e mensagem ·especi'al i•a o Go-
verno pedir credito para acudir a esse encargo, mas, nesta altura da 
sessão legisl•ativa, é preferível consigna;r a despeza no orçamento 
ord.inario, tanto mais quanto deve ella ser realizada .dentro do exer-
cício futuro . 

E' p.or igual conveni•ente ·d•a:r a ·um dos 20 jardin·eiros a gra-
duação d·e ohef•e e a di'aria de 8$, o que impoT.ta despeza a mais d·e 
1:096$800. 

O total .d1a verba ·B'levar-se-ha, poTtanto, a 888: 154$118, -ou mais 
15 : 096$ ·do que no .co·i'ren.te -ex•ercici:o. 

XIV 

A EsCola ele Minas continHa a ser o menos util dos -estabeleci-
mentos ·de ensino da União, •attenta a insignificante frequencia de 
a.lumnos comparada com a forte clespesa que acarreta a man-utenção 
des:;e instituto. 

A verba, em 1911, foi de 487:360$; p•ara o exerci cio futu-ro_ o 
Ciov.enw propõe 477: 3·60$000. 

A c:I1fferença, para m enos, de 10:000$, proveniente de pequenas 
reducções em al-g-umas sub-consign•ações, é a:bs•orvida e ultrapassada 

·-pelo augme-nto de .gratif·icações addicionaes a que fizer.am qireito os 
lentes que contam mais de 10 annos de effectivo serviço. Taes .gra-
ti-ficações, dotadas na pr01p.osta, como .n·o orQamenoo ·em vigor, •CQIID 

36: 360$, custarão em 1912 46: 694$684, cumpri:ndo, pois, modificar 
· neste sentido a sub-consi.gnação respectiva. 

XV 

A verba para Auxaios á Agritultura e Inàustrias tem, na .Pro-
posta, a dbtação de 865 : 000$ . A quantia votada para 1911 foi de 
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955: 000$. A differ:ença de 90: 000$ p·ara menos, resulta das s·uppres-
sões da sub-venção á Escola Gon'l/l'l'l,eraial da Bahia .na importancia 
d•e 50·: 000$. e ·da subv·enção á Escola Gommercial do Externato A.qui-
?W, e da diminuição de 20:000$ na sub-consignação A.uxini!o á So-
ciedade Nacional de· AgriC'lvltum. 

A sil:b'-consign.ação Auxilio cws Estados (e a outras entidades, 
para manutenção ou fundação de estações agronomicas ou escolas 
p11aticas de agricultura) .foi desfalcada de 40 : 000$, dotando-se com 
esta quantia uma sub-consignação para auxilio aos ag'l"icultores e 
creado1·es pa1·a o transporte, no paiz, de cu:lubos, machinas, appa· 
1·elhos .~ instq·un~entos a,gricolas. 

A cousignação para Reg;istro Genealogico e lliarcas de A.nimaes, 
na: .jmp.ortancia de 200: 000$ deve ser supprimi~a desta v·erba e 
transportada para a verba 1" em razão de )la ver sido transferido 

·esse s·erv•iço para a Directori,a Geral d·e Agricultura pelo decreto 
n. 8.899, de 11 de agosto do corrente anno. 

A verba fica, assim, reduzida a 665:000$000, 

XVI 

o Se-rviço de Intonnações e Bibliotheca, regido pelo decreto 
n . 8. 243, de 2·2 de setembro de 1·910, fica com a mesma verba do 
exercício corrente: 164: 000$000. 

XVLI 

Com o· Serviço de Ve·Pe1·inaria, r egulado pelo decreto n. 8. 331, 
de 31 de Outubro de 1910, a despeza proposta é de 1. 422:320$000 . 

A quantia votada para o exercício de 1911 foi ele 1.442 :·320$000. 
As sub-consi·gnações para o pessoal das. ins.pectorias, rectHi.cadas 

de accôrdo com •esse r egulamento, accusam uma diminuição de 
25:800$, soffrendo augmento de 5 :•800$ as sub-consignações para o 
material. 

A differença para menos, nesta verba, -é, conseguintemente, de 
20:000$000. 



XVIII 

A verba para P1·oti~cção aos Ind~os e Localisação de Trabalh!b-
dores Nacionaes é de 964:000$ na proposta do Governo, contra 
1. 400: 000$ votados para o actual exercido, donde a di.fferença de 
43·6: 000$ para menos. 

Reduziram-se 186:000$ na sub-consi.gn.ação para despezas even-
tuaes; desdobrou-se a sub-consignação para fundação de centros 
agrícolas e po_voa[lões indígenas em duas sub-consignações distin-
ctas, com as dotações respectivamente, de 250: 000$ e 200:000$, com 
a ·E. conomia, portanto, de 150:000$; e supprlmiu-se a sub-consignação 
de '100: 000$ para tra-nsporte de trabalhadores nacion-aes; o que tudo 
perfaz a referida importancia de 436:000$ para menos nesta dota-
ção orçamentaria. 

ü sy&tema planead-o no negulamento n. 8. 072, de 20 rd.e Ju-
nho de 1910, para civilts.ar e pr-oteg.er •OS .tndios, ai-ncJ.a n~o teve 
tempo para demonstrar si é, ou não, efficaz; e talvez não possa 
levar a -cabo a prova a que ·estã submetüdo, si o actual Ministr{) da 
Gu erra persistir no proposito em que se acha de, obedecendo a 
1'azões que se prendem a exi-gencia do serviço militar, chamar âs 
fileiras os o.ff.iciaes do ·Exercito comm.issionados para a tarefa de 
civHisar .oe proteger o nosso g-entio ou ·para -qua;esquer outras func-

-çõcs e•stranhas -ao mesmo serviço. 
Esses offici&Es, pe-netrados pelas idé.&s de um :;yscema philoso-

phico propicio a ·esse apostola;do, provavelmente não encontrarão 
. substitutos idoneos nas camadas -onde se recruta o funccionalismo 
publico: 

Si, obedecendo a uma neces·sidade que parece inelutavel, o go- · 
verno -encaminhasse e auxiliasse naquella ardua tarefa de huma-
nidade os .missi-onario-s catholicos, que a ella se consagram por vo-
cação, livrar-se-hia de interrompeT · a obra começada e, sobretudo, 
retrocederia a temp:o de um -caminh-o que leva indubi.tavelmente a 
despezas incomportaveis pela modestia do nosso orçamento . 

A Rep.ublica -Argentina desvi•ou-se delle, e prefere subvencionar 
a catechese cat·holica, provavelmente im)!ressionada com a cifra das 
despezas que fazém os Estados Unidos da America do Norte, que 
m;xntinham em 1909, 2-53 e·stabelecimento.s e 2 .300 fll,necional'ios 
occupados ·co.m a russistencia aos ·i-ndios, ,Jiazerido uma defl.peza .de 
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40.000:000$ para proteger effectivamente uma população de 300.000 
almas. 

Bóa ou má - não importa ind•agar - a assistencia directa 
pelo Estado é por demais onerosa par.a que ,possamos fazel-a com a 
extensão e intensidade r eclamada pela grande população de abori-
genas es·palhada em vastíssima área no iBrazil. 

XIX 

!Para -o EnsiJno Ag1·onomico o P-oder Executivo propõe a .v·erba 
de 3.620:000$000. 

A quantia votada pata 1911 foi de 3. 920:000$, de onde uma dif-
ferença, ·para menos, de 300:000$ ,proveniente d·e: 

Reducção na consi•gnação para. installação e adapta-
ção de estahelecimento.s d.e ensi·no ....... . .... . 

Augmento n.a sub-consignação p.ara duas escolas me-
dias ou theorico-praticas, pelo augmento de dous 
inspecto.res de alumnos, de a.ccôrd.o com o art. 159 
do regula;mento respectivo e de quatr.o lentes e 
·quatro preparadores e repetid.or.es por se ter de 
leccionar no exercido vindouro o 2• anno lectivo 

361:200$000 

61:200$000 

Cumpre, toltavia, r ef.orçar com 250:000$ a verba relativa á ins-
tallação de .esta;beleci-mentos, para attender-se á creação de uma e.s-
tação experimental e de um P.osto Zootechnico no •Rio G.ran·de do 
Sul, -de ·conformidade cO'ID. .o art. 3• do d·ecr·eto n. 8.810, de 5 de J.u-
lho .de 1910, ficand.o a;ssim dotada esta ver:ba com 3.870:000$ ou 
sejam m enos 50 : 000$ do que em 1911. 

XX 

A verba para eventuaes é a mesma d'e 1911, isto é, 200: 000$000. 

Concluindo, a •Cammissão apresenta á consideração da ôamara 
dos CDeputad.os o seguinte pro•jecto de l-ei: 

Art. 1.•- O Presidente da. R epublica é auctorizado a despender 
pelas repartições subordin.ad.a;s ao Ministerio da Agricultura, Indus-
.tria •e Commercio, a quantia de 21.590:406$420, p·apel, e 700: 000$, 
ouro, com os ser.viços especificados nas seguintes v·er·bas: 
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su11-consi gnaçoes cons-ignações 

VERBA la 

SECRETARIA DE ESTADO 

Decreto n, 8, 899, eLe 11 de Agosto de 1911 

Pessoal: 
;r~Gabinete do Minis'bro: 

rvencimentos 24:000$ 
Minisbro de Estado~ Repre-senta_ 

L ção ., ., . . 12:000$ 

Secretario, offtcia:es e auxi!ianes (g.r-atifi-
cações) , , , . , . ,. , .. , ... , ... . .... , , . , ... . 

Consulto•res Technico·s (g.ratificações) , ... , 
En.genheiTo (grati-ficação) . . ·'· . ... . ... , .. . 
AuxiHar.Deseahl!i.sta (gmatitioação) . . ..... , 

II-Directoria Geral de <A!;1r-icu•ltura: 

Ord. G1·at. 

1 Director Geral .... , .. ,. 12 :000$ 6 :000$ 
2 Dir·ectores de Secção.. 8 :000$ 4:000$ 
3 Plrimei!I'IO'S Ofticiaes .. .. 6:400$ 3 :200$ 
4 Segundos Officiaes. . . . . 4 :.800$ 2 :400$ 
7 Terceiras Ofi•iciaes .. . , ·3 :600$ 1 :800$ 
1 Continuo. . . . . . . . . . . 1:600$ 800$ 

Serven tes (salal'io .mensal de 150$) .... 

III-Directoria GeTal ()e Indusltlria e 
Com.merci-o : 

Di•rector Geral. . , .. , , . 12 :000$ 6 :000$ 
Directores de Secção, , 8 :000$ 4 :000$ 

3 ll' rimeLro.s Oflftcia.es . .. 6 :400$ 3 :.200$ 
4 1Se;gundos ,OÚiciaes . .. . 4:800$ 2:400$ 
6 Tenceilt'OS Ofíli·cúaeos..... 3 :600$ 1 :800$ 
1 Continuo . .. , , . . . . . . . 1 :6 00$ 800$ 
2 !Serventes (salari·o m ensal de 150$) .... 

IV\-IDil'ectoria Geral de Contabilidade~ · 

Director Geral. ....... . 
3 Directores d.e 'Secção .. . 
8 Primei.ros Ooffici-aes . ... . 

10 Segundos O.fficiaes . .. , . 
112 'I'e·r·ceioros Offioiaes .... . 

12:000$ 
8:000$ 
6 :400$ 
4 ;,800$ 
3:600$ 

6 :000$ 
4:000$ 
3 :200$ 
2 :400$ 
1 ;.800$ 

36 :000$000 

56:000$000 
26 :400$000 
12:000$000 

7:200$000 

18 :000$000 
24:000$000 
28:800$000 
2.8 :800$000 
37:800$000 

2:400$000 
3 :600$000 

18:000$000 
24:000$000 
28 800$000 
28 800$000 
32 400$000 

2 400$0 00 
3 600$000 

1.8 000$000 
·36 000$000 
76 800$000 
7,2 000$000 
64 800$000 

137:600$000 

143 :400$000 

138 :000.$'000 

Papao! Ou ro 
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ürd. Gra~. 

1 Conti.nuo. . . . . . . . . . . . . 1 :60(}$ 800$ 
3 .Servente·s (saJI<llrio men sal d-e 150$) . . . .. 

V - Po<rtaTia-: Grat. 

1 Porteiro. . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
1 Ajudante de P<llrtei•ro. . . 2 :400$ 1 :200$ 
2 ·Cont·inuos. . . . . . . . . . . . 1:600$ SOO$ 
4 Co•rreios. .. . . . . . . . . . . . 1 :600$ 800$ 
2 .Serventes (salario mensa>J de 150$) ..... 

VI-Installações e lectr-ica:s: 

Por Por 
sub-eom>ignações cons-Ignações 

2:400$000 
5:40 0$000 

6 :00'0$000 
3:600$000 
4:800$000 
9 :600$000 
3:600$000 

275 : 400 ~000 

27 (600$000 · 

Veitc. · ' 
1 Encanregado. . . . . . .. . . . .. . . . 
2 Ajudantes a 2 :400$ . ... . .. .. • . . 

Material: 

3 :60()-$ 
4:800$ 

D.espeza com a conducção do aninistro .... . . 
Ar.tigos de e:x;pedhmte, acquisição de livr.os, 

l!'evistas, jorna.es e ·oUibros d:mrpr·es.s.os , enca-
dernações -e ima>Tessões ~Ta o gabinete do 
mi.nistro. . . . . ........... . ... . .. . .. .. . 

Id~. •id•em [JJM'a a D1l,ectm·.ia Gera l die tAg:ri-
cultu·ra .......................... .. ... . 

Idem, id.em lj)ara a Dilrecto.-ia Geral de In-
d·ustl'ia e rCommercio ..... .. .. · .......... . 

Idem, idem va.-a a Directoria Geral (!e Con-
tabilidade ... · . ....................... . . . 

Auxilio á Ilmprensa Nacional paor.a a publi-
cação do expediente e .ed•i·taes .... ..... • .. . 

Ellabor.açã.o, a'evilsão re '])Ublicaçã.o do ll'elaito-
mio d•o mh:l!i:sfmo ............ . ..... . .... . . 

Idem, id·em do almanack dO ·Ministerio . . . . . 
Despezas miuda.s e (!e rr>rompto lj)GJgamento .. 
Servioo vostal e teloegraphico .. . .. .... ..... . . . 
Conservação e custeio das installaçõ.es e :e -

<lÍ'l'ioas, com'])rehendendo o elevador, cam-
,painhas e a,pparrellhos •tel·ephon icos ; con_ 
.sumo de gaz ·e eneTgia e:lectrica . ... ... .. . 

Conservação do ja.Tdim, ferra;men.tas, auubos, 
material paora irrigação e o !Pagamento de 
um ja•·di.neiTo, com a dia.r·ia cmrida d·e 6$ 
e qu<lltro ajudantes com a d1a.Tia de 4$ cada 

8:400$000 

12:000$ 000 

1 ü :000$0 00 

10 :000$0 00 

10:000$0 00 

1•5 :000$000 

12:000$000 

20:000$000 
1·5 :000$000 

6 :·000$000 
10 :000$0 00 

14 :oo.o.ooo 

8:400$000 

Pape:! Ouro• 

730:400$000 



Natureza ela cles,peza 

um e o da gratifi-cação m:ensal doe 50$ a 
.que se -refere. a .observação V da tabeHa 
annexa ao o·egulamento de 11 de !Agosto 
de 1911 . .... . ........ , . , . , , , . . . , .. . •.. 

Para. asseio tdo ·edificio , ipaga;m!ento d·e quatro 
•bralYalhado•res , in.~umbid·os elo mesmo •com 
a dia•'ia de 4$ cada um .. . .... . ... . .... . 

Auxilio ao porteir<:> •para aluguel ele casa .. . 
Fardamento dos correios, continuas e ~essoal 

<las installações el.eotiicas, ele c onfoTmicla-
de com a obs-ervação VI da ta;beJ·Ja ann exa 
ao •regulamento de 11 de !Agosto de 1911. , 

Dia.rias dos cooTeio.s n<;>s termos ela mesma 
observação, calculada !Para 366 dias . . , .. . 

consun1:o de agu·a. . . . . . . . .. . .. .. . 
J'an·a o se-rviço •ele regisbro goenea:ogi·co de 

.animaes e registro e archivo geral de mar_ 
cas para anima.es, corrupr·ehendendo o pes-
·oa.l commiss·ionado I]Jara a ex-ecução do 

Por POl" 
sub-~consigllações consdg-nações 

10·:000$000· . 

5:856$000 
1:200$000 

3 :600$000 

1 :464$000 
1:080$000 

mesmo serviço e a acquisição de livros e'i;l ~L f: L fj !._'li~- ' 0 <. ~ 
mais_ objectos, encaJclernações e 1mpr.essõ-es _f ! W @: r·" ~) \. ~~ '! I· ffl 
r el•atlvas ao assumpto . ....... .... . , . ... . . • 100 : 000~000 257 :200 $000 

Total ela verba ... .. . . ... . ..• 

OBSERVAÇÃO 

E sta tabella o·esulta da .fusão das seguintes 
n rbas do orçamento !Para 1911: 

Ye;·ba 1' .. . .. 
\r-erba 2a .. . . . , . . .. · · · · · · · · · 
Yerba 15", .titulo JI . . . .... . . . . 

lmpc;rtan cia desta tabella . . .. 

lmportancia ;para nnenos !em 
19 12 ' .. '. ,,. '' ' '.'' 

VERJBA 2• 

PESSOAL CONTRATADO 

490 :840$000 
.308:550$000 
200:000$000 

999:390$000 
9.S7 :600$000 

11:790$000 

(Ao·t. 4.o-<a Jinea 3• ela 1lei n . 1. 606, de 29 
d<; DezemlJ•ro de 1906 •e rurrt:. 53 da lei 
n. 2.3 56, d!e 31 .el e Dezembr-o <1-e 1910). 

Pape:1 

257 :200$000 

987:600~000 

Ouro 

' '. "-

2 
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Gratificações, diaria.s, ajudas de custo e 
passagens doe i!)essoal contratado para 
serviço·s ll:echnicos, corn;prehend.endü con. 
sultores, ·inst'l'uctores, veterin.arios, InieSbres 
de officina e outJrQs, na d'órma da !e! 
n. 1. 606, doe 29 de Dezembro de 1906 ..... 

1 

Total d<a. verba.·-·--····-··- --·: 

VERBA 3• 

SER\IÇO DE POVOAMENTO 

( Imm,ig?"Clção e Colonização ) 

(•Decreto n. 9.081. de 3 de Novembro 
1911) 

I-DIRECTORIA 

Pessoal: 

Director. ••••••• ~ J • 12:000$ 6:000$ 
3 ,Chef-es de !Secção .. , ",. 8:000$ 4 :OOO,S 

1 Intendente ~e. ~~~~i~} gração .. 7:200$ 3:600$ 1 Engenheiro de 1.• 
classe. 

2 Engenheiros de 2• elas-
se. 

o •• ••••••••• 
6:800$ 3:400$ 

7 Primeiros offici:aes .. 
1 krchivista-almoxrur-ife l 
1 Official-pag!lldor ...... 
1 ·Ajudante de en.ge. r 5:600$ 2:800$ 

.nheiro ..... . .... J 
2 Cartographos. . . . .. 
2 Traductones. . . . . ... 

1 Intenprete. ...... 4:800~ 2:400$ 
7 Segundos officiaes ...... 4:000:P 2:000$ 

8 'l'er-oeirQS ofd'iciaes ... } 
~ Au.xiliares de inter- 3 :200$1 1:600$ pretes ........... 
1 Pot'l:eiro. 

Por Por 
sub-'Consignações consignações 

18:000$000 
36:000$000 

21:600$000 

20:400$000 

117:600$000 

7:200$000 
42:000$000 

62:400$900 

Papel 

250:090$000 

250:000$000 
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Auxiliar·es de expedição 
de immigran•tes . . . . 

Contlnuos ......... } 
Cor.rei-os .. . .. .. , . . , .. . 
Guarda d·O• .AJrchivo . . 

4 •Serventes (lSaJlario meP~ 

Ord. Gli'aJt. 

2:40 0$ 1:200$ 

1:600$ 80 0$ 

sal d·e 150$000) ........ .. .......... .. . 
!Diarias do di1neotor :P..a fórum. da ·P·l'.iun€iu·a 
· pamte da I das· ·O•bservações que acom·pa-

nhann a tabeH:a. ann.exa ao regulamento 
:approvado ·pelo decreto n. 9. 081, de 3 de 
Nov.embro d:e 1911 •Ca;lculadas L{J ara 366 
dias ... .. . ..... . ·'· · . . ....... . ... . . . . .. . 

Gratificações a:>r:evis-tas na II, III e IV das 
mesmas ·obs:ervações . . . ' ..... ... . .. . ... . 

Mateq-i<:t.l: 

'O necessario ao serviço, i;n.clusive faJrda-
mento paJra interprete e outros auxi.Jia-
re.s, trans·po.rte ·do pessoal e ·auxi·Ho ;para 
aluguel de casa do porteLro á 1·.azão de 

7 :200$000 

16 :80'0$000 

7 :200$000 

2 :9.28$000 

7 :800$000 

50$000 mensaes ... ·. ........... . . . . . . . . 1•00 :000$000 

II- HOSP:&DARIA DE IMM.IGRANTES DA ILHA 
DAS FLORES 

Pessoal!: 01id. Grat. 

1 Administrado-r . . . 7 :200 $ 3 :600$ 

1 :Ajudante. . . . . .. · · · I ; 
1 AJ.moxanf·e. . . . . . . . } 4 :800$· 2 :4 00 $ 
4 Medicos. . . . . . . ... J : 

1 Elscripturario . . 
1 Pharmaceutico. 

. .. .; 3 :6 00 $ 
3:200$ 

l I;p;ter,prete. . . . . . ... 11 
3 Patrões de •lancha ... j' 2:80 0$ 
3 Machinistas d'e lancha 
1 Escrev·ente ... . ... 2:400$ 

1:800$ 
1:600$ 

1 :400$ 

1:200$ 

10:80 0$000 

43 :200$000 

5·:400$000 
4:800$000 

29:400$000 

3 :6'00$000 

367 :128$0oo 

100:00P$POO 

Pape;! 

467•;2s$ro o 

.t 



Natu•re:<a da delij}ez;a 

1 F ie l de Almox:arife . 
1 Fie l do aJ-rnazem de 

b aga.gem. 
1 .P•·atico de Q)ha rm acia 
S .A.uxn.J.i•all'eS doe ~n'tel'

pl'eJte. 
2 AuxiJiia.r-es ele -excpeji-

O.rd. Grat. 

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

ção de immi.grantes 2 :000$ 1 :000$ 
1 ®ncaTa·.ega.do do ser-

viço de d es infec-
ções. . . . ... . 

1 -Mach inista do servi-
ço doe desi rufecções 
e da illuminação 
electrica . 

. 1 ~fer·m~ei·ro. . . . . . . . 
1 En.feiTlleira. . . · · ·} 1 :600$ 800$ 
1 Fiscal da limpeza da 

Ilha .... ... . . .. . 
4 F.oguista s (sa lario m e nsal de 180$00 0). 

12 Mamtnheir os. . \ 
12 Tr~~1~~.tes ~~ . . ~~a~ ~ 

20 Serventes. J 
t2. ·Cozinheir.os. . :: : : 

r 
Salario mensal 
de .•. ... .. 150$ 

1 .Ajudante de c-ozin.heO>ro (Salario mensal 
de 120$).. . .. . . .. . . . 

O: necessario vara o serviçal inclusive a~ i 
mentação de immigrantes e .empr-egados, 
oeon.s-ervação e ne.paração da ·hosp·edaria e 
.suas :d·epend'encias ( comprehendendo o.pe-
a·ari<Js e ~trabalhadores até o :maximo de 
20 c<>m .as diarias de 2$000 a 7$000) e 
rl&"'])oezas com a arcqui·s.içã<J, custeio e oon-
s erv.ação do mater ial fluciuante . . . . ... . 

IIJ1--SERVIÇO DE IMMIGRAÇÃO 

Passagens do exterior . . . . . .. . . .. . . . .. .. .... . 
Transportes no interior; II'OCepção e .hospe-

dagem nos Estados, comprehendend<J a 

Por Poir 
sub.oonslgnações consignações Papel ÜU!'{) 

30 :000$00( 

7 :200$000 

8 :640$000 

82 :800$000 

1 :440$000 227:280$ 000 

320:000$000 547 :·280$000 

300 :000$000 



Por P01r 
Nat~reza da de!U)eza. sub"ocmslgnações con&ignações PapEJI 

installação e cuostoeio d-e IHJS,p.edarias pro-
visar-ias nos termos do ar;t. 272 oo regu-
lamento e as ,passagens ·e dirurias do p·es-
soal -in.cumbil:lo d·e acompanhar <Js immi-
grantes n os rtermos do al't. 1·821. ...... . . 

IV .-'SERVIÇ<l DE C<lLONIZAÇÃO 

(Inspectorias e N1.cZeos CoZoniaes) 

Pessoa'l effeot>ivo : 
Inospectores. . 6 :400$ ·3 :200$ 
Ajudantes . ... . . . . .. , 4 :800$ 2 :400$ 
Prepostos. . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
Esc1-eventes. . . . . . . . . . 2 :000$· 1:000$ 

, Serven•t•e.s (saJ!·<l>l'i•o menM.! doe 100$000) .. 

MATERIAL E PESSOAL EM COMMISSÃO 

O necessario ao sarvi.çe> das Inspectm,ira.s in.. 
c:usive ruluguel de casas, diarias, a judas 
rle custo .e oespezas de tran·saJOrte; fun-
dação, ce>nservação .e c usteio doe nucleos 
coloniaes (pessoal e materirul) compre-
hell!dien dJ<J -os -es·tudios ·e •bPabal•ho,s pPelim:i-
nan-es pau·a a esoodha die rtemras e a a.cqu:i-
sição das mesmas; _ despezas com a loca-
lização de i=igrantes oe com o paga-
mento dos Inspector.es a que se refere o 
art. 192 oo regu•Iarrre.nto .. .. .... . .... . . 

<V-DESPEZAS EXTRAORDINARIAS E EVENTUAES 

Para a ttender a des,pezas impnevistas com-
,prehendendo as despezas com ·O pessoal 
q~e fôr em commi·ssão ao estrangeiro em 
JH'OYeito do serviÇ<J de imomigração· .. ... . 

Total <ia verba . . . .... . ... . . . . 

Quantia vo·tada paTa 1911 ...... , .....• 

Differença para menos em 1912- ..... . 

A dioffel'€111ça em OUI~o tPn'Ovém IC]:a u•ed·ucção 
de 200 :00 0$ n.as <rPassage.ns do exterior»; 

67:200~000 
36:000$000 
30:000$000 
21:000$000 

8 :400$000 

200 :000$00 0 200:000$000 

162 :600$000 

3. 000 :000$000 3 .1 62 :•600~100 

100:000$000 100:000$000 

4.477:800$000 

7.209:26 7$500 

2 .732:259$500 

Our.o-

300:000$000 

500 :0 00$ 000 

200 :000$000 



Por Porr 
Natureza <la des.pei>a sub-consignações con sagnações 

a differença em pa.pel provém da reducção 
lde 400:000$ em ·«Tra nsporte de Immigran-
!les ,para 'Os E stados, etc., anlbas no <<Ser-
IV-iço de Immig-ração», da su,ppa.1essão da im-
!PODtamcia d e 900 :000 $ ·«para <pagamento da 
JSubvenção á E strada de .Ferro de Santa 
iCatharina o:>el-os r60 kilometr.os c onstruidos 
Jentre Blumenau e <Oo1onia Hansa», da re-
lducção de 1. 600 :000$ ·para •«set-viç-os nos 
!Estados : i nspectores re auxiliares etc., e 
de 200 :000$ «.para attender ás d·espezas im-
(!Jrevistas, etc.» e do a ugmento de o·éis 
367 :7 40$500 resultante do quadro ido <pes-
ISoal restabelecido pelo novo regulamento . 

EXPANSA0 ECONOMICA DO BRAZIL 

Propaganda do ca,fé e outros (p<roductos d o 
•Brazil no est-rangeiro e -r epresentação do 
·Brazi•l no Instituto Intern.!tcional de Agri-
cultw•a d1e RJoona ( pes.s.oa,J e malteri a i com-
!Prehendendo ,passagens, gratificações, dia-
a·ias· re ajuda,s de rcusto). Jncluida a q.uan-
rt:ia de 5 . 000 .francos de · subven.o;:ão annual 
â Associação Intern acional ido Frio ... .. . 

Pa,ra o pagamento no <paiz de trabrulhos d•e 
(propaganda, comprehendendo publicações, 
<tradurcções e acquisição de obras, livros 
ou productQS d·estin.!t<los á ,propaganda 
das riquezas naturaes e desenvolvimento 
ag.ricola e indusotrial do Brazil; hem as-
sim a publicação elas rleis, regu:a:mentos 
e actos do Govern o, cuja divulgação seja 
conveniente .fazer, abon.!l <de diaria,s, gra-
<tificações e a judas de custo ao <l.)essoal 
lncumbh:lo dos o·e<feridos lt r·abal•hos ..... . 

Tota,J ela ver:ba . . . . . ... ... ..... . 

Quantia votada para 1911 .. ... . 

Differença para menos em 1912. 

L"- di:fillerença cl·e 200 :000$, ouro !Provém 
ida. reducção dessa quantia n.g, «Propaganda 
Ido café e outros productos d() Brazil, etc., 
etc _» 

. . . . .. .. ,. ·. 

. ! .<' 
, . . 

Papel 

200:000$000 

200:000$000 

300 :000$000 

100 :0 00$000 

Ouro 

300. :000$000 1 

300:000$0 00 

50 0:000$00 0 

200 :000$000 



Natureza da ·deS~Peza 

IA differença de 100 :000$, .papel, .prov~m 
da .reducção dessa quantia na consignação 
«!Para o pagamento no paiz de <trabalhos ide 
pmpaganda, etc . » 

VlERiB:A 5• 

JARDIM BOTANICO 

(D eo,·eto n. 7. 8·4•8, de 3 de Fleverei,·o ele 
1910) 

Pessoal: 

P essoal technico ·e ad!ministl;ativo: 

1 Di-1-,ector. . ....... . 
1 Sub-D1rector , ... , . . . · .... . 
3 Chefes de secção ... . ·· .. 
4 ·Ajudantes d,e secção . . . 
2 PI'epara.d-ores <1e se cção 
1 c<\.uxiliar de secção . ... . 
3 IN atura1istas. . ... . 
1 Secnetario - bibliotheca-

u·io . . ............ . . 
1 •Escripturari-o. . ... . 
1 Conservadoa- do herba-

rio e muz.eu .. ... . . . . 
1 \J ardineiro-che:fie. . .. , 
1 Feitor I • ••• . • ••• , •• •• , • • 

1 Por-teiro ... . .... · . ... . 
1 Continuo ............ . , 
4 !Serventes, sendo 1 para 

a Secção Agron.omi-
ca ( sal a,rio mensal d e 
150$000) .· . . , . . ... . . 

P essoal diarista : 

12:000$ 
;8 :000$ 
8:000$ 
6:400$ 
3:600$ 
·2 :800$ 
4:800$ 

4:800$ 
·3 :200$ 

2:400$ 
3:200$ 
1 :600$ 
2:000$ 
1 :200$ 

12 -Guardas sendo dois .para .a 
S€Cçã~ A.gro-nomica ( diarias 

6:000$ 
4:000$ 
4:000$ 
3 :200$ 
1:800$ 
1:400$ 
·2 :400$ 

2:400$ 
1 :600$ 

1:200$ 
1:600$ 

800$ 
1:000$ 

600$ 

á r azão de 5$000) . .. . . . ... . . 21:900 $ 
F ardamento á Ta zão de 200$ a,n-

n uaes, s·endo an et.ru<:te paga em 
:março e outra m etade em se-

Por Por 
sub-'OOm;ignaçõ.es consignações 

18:0(}0$000 
12:000$000 
-36 :000$000 
38:000$000 
10:800$000 

4 :200$000 
21:600$'000 

7:200$000 
4:800$000 

3:600$000 
4 :-800$000 
•2 :400$000 
3:000$000 
1:800$000 

7:200$000 1"75 :800$0 00 

tembro. . ·'·. . ... .. . . . . 2 :400$ 24 :300$0 00 

Papel Our11 



P or P o:r 
Natureza da despere. sub-OOnsignações consignações 

20 J ardine iros, sendo doiis .pa ra a .Secção 
Agronomica (olari a ·5$000 ) .. . · . . . . . .. 

50 T r.aba lha d:O Des, sendo 18 para a Secção 
Agronomica (d iruria 4$ 000) ......... . 

1 !Con servad or de >!>lacas ( diar-ia 6$0 00 ) . . 
1 Pedreiro (dia ria 6$ 000) ... .. . . , ... . . . . •. 
1 Carp in teiro ( diaria 6$000) . . ......... . 
1 Canroceim (dia.r ia 5$00 0) .. . . . . . . .. .. .. 

2(} Aprendizes ( diaTia 1;1000) .... . .. . . .• . . 

Cust eio e con.s.ervação dos laborator ios, 
herbarios e m uzeu, com,pr-ehe nd·ida a 
acquis ição do que fôr neoessario ao f unc-
cionamento -dessas depender..cias . . . . .. .. . 

Acqui•sição -e conservaçã-o ele instrumen tos , 
í\erramentas, utens il ios .e ouüos m ateri a:es 
para o jai'dim. ; em balagem das plantas, 
ferragens e forragen s para os an im aes, 
illuminação e despezaJs miuda.s ·e impre-
vista,.s .. ,1. • ! o • • •• • • • • • • • • • · ( · ••• • • • • • • •• • 

Objectos de ex,peeliente, publicações scien ti-
f icas, editaes, encadernaçõ-es -e acquisi -
çôes de •liva·os, folhetos, revistas e jor-
naes para a bibliotheca . . .. .. . .. . .. . . . . 

Cusl!eLo e conservação da .Secção Agronomi-
ca, compreh;mden.do o material para o 
P osto Meteor<Ylogico ; acqu isição e con-
servaçãio .doe mruchinas, -irr>,sbrumentos, fer-
.r a me-ntas e u tensíl ios a,g.rico•las ; vehiculos 
e an imaes de ti·acção, cercas, adubos, 
plantas ·e sementes •e o pagam·ento de 
um chefe de cul•tura a 35 0$ -m ensaes . .. • 

Consumo d'agua . . .... . . . .. .. .... .. ... .• . 
Tra n spo1·te de J)MSOal e material, compre-

hendendo as passagens dos n a turaiistas 
viajantes ·e o fret-e de su as bagagen.s . . .• 

Piar ias do pessoal t-echnicO< e a dmin isbra-
tivo, ele accôrdo com o regulamento .. . . . 

Conservação de edifícios .e obras d ' a r te .. . 

>Total da verba . . . . ... '· ..... ..• 

Quanti a votada para 1911 . . . . . . 

Di.ff·e<rença ·pa,r·a m :enos em 1912 
I • ~• ·· 

36 :500$000 

73 :000$ 00 0 
2: 190$0 00 
2 :1•90$0 00 
2 :190$000 
1:825$000 
7:200$ 000 

15:000$000 

20 : 000~000 

10 : 000~000 

30 :000$0•00 
3 :240$000 

8 :000$000 

6:000$000 
50:000$0 00 

149 :305$000 

142 :240$000 

Papei 

325 :195$000 

142 :240$000 

467:430$ 00 0 

647 :230$000 

179:800$000 

Ourc> 



Natureza da de,poeza 

-Esta differença pJ'O\Cêm da deducção· de 
5 :000$ I'Ãl «Custeio e cons ervação dos 'labo-
ratorios, et~.» de 10 :00·0$ •em «Acquisição 
e conservação de instrum•ento.s, etc . », d -e 
10 :000 $ em «Objectos d-e expedien•te, clc., 
et~ . », de 2:000$ -em «Tra.ns,porte de ,pessoal 
e mater·irul, etc.», de 2 :·800$ em «Diarias do 
pessoa~ technico, .etc .» e da ·~;uppressão de 
200:000$ da consignaçã'O «D espezas d-e ins-
t allaçã.Dll . 

S ERVIÇO DE INSPECÇÃO E DEFEZA AG!UCOLAS 

(D ec.?•etos ns. 7 . 556, tle 16 ,ele setemb?·o · de 
1909, 8.36(}, de 9 Cze nove:mb1·o cve 1910, e 
8:515, de 11 de jcmeiro d e 1911) 

I-Pessoal : 
D i1·eotor-ia 

O·>·d. Grat. 
1 Di.!'ector g e ra l. . . . ... . .. 12 :000$ 6:000$ 
2 S ub-directores .. . ...... S :OOO$ 4:000$ 
2 .Ajudan1Q> aglfonomos . .. 5 :6 00:;1 2:800$ 
2 A.uxiliar.es a.gr.onomos . . . 4:000$ 2:000$ 
2 Pr·ime irlos officiaes . .. ~ . ·5 :600$ 2:800$ 
3 Segundos officiaes . .. ... 4 :000 $> 2:000$ 
! T ereeiros offi cia.es . .. ... 3 :200$ 1:600$ 
4 E screventes dactylog ra -

phos. . .. . .... . 2:400$ 1:200$ 
2 A uxili a res d ·e d e fezru 

agrícola. ....... 3 :200$ 1:600$ 
1 Meca nico .. . ........ 2:400$ 1:200$ 
1 G uarda dO m a terial .. . .. 2 :400$ 1:200$ 
1 E n carregado d.e despa-

chos. . . . . .... . . 2:400$ 1:200$ 
1 P ·ort ei•ro . ' . •• • ' ••• . • ' -1 2 :000 $ 1:000$ 
2 Continuas. 1:600$ 800$ 
5 .Servent:es (salario men-

sal de 150~000 cada. 
.um) 

hisp·ecto1·ias 

0?'d. Gr·at. 
20 Ins,pectores 5:600$ 2:800$ 

Por P.or 
sub-00ns·ignações oonsdgnações 

18:000$000 
24 :000$000 
16:800~000 
1.2 :000$0·00 
16 :800$000 
18 :000$000 
19:200$000 

( 

14:400$000 

9 :600$000 
3:600$000 
3:6 00$000 

3 :600$000 
3:000$000 
4:800$000 

9 :000$000 17.6:400$000 

16·8 :000$000 
48 A judantes 3:200$ 1 :GOO$ · 230:400$000 398 :400$000 

Papei! Ou.ro 
--~-



Po.r Por 
Natureza da deS(!)'eZ'IL sub-consignações cons-ignações 

DrJ!egao-ia no Ac116 

(Po-rtaria de 16 de \Setembro de 1909) 

1 Deilegado 
:a "<\.uxilliares 

II--<Materla'l: 

01·d. Grat. 

12:000$000 
6:666$667 

6:000$000 
3 :3·33$333 

Di1·ectorict ,e InstJecto1·ias 

Publicações de •editaes, a;nnuarios e boletins, 
ques-tionarias, mappas agrkolas e .sche-
mrus, acquisição e publicação de trabalhos 
'Para divulgar os methodos e instrucções 
'destinados a prevenLr e combater as pra-
gas; compra, im!Pressão e distribuição de 
tJ•aibalhos, livros, revistas e jornaes de in-
rteresse agricola, objeotos de exped·iente e 

18:000$000 
30:000$000 

des.pezas ·eventuaes , . .. . ,. . . . . . . . . . . . . . . 145 :000$000 
AcquisiçãQ, tramspou·-te e disbribuiçã-o de 

tpla.ntas e sementes, .com[l!l;ehend,en.do o 
pag.amento de g11'a/tificaçõ:es a.o !Pessoal ex-
:bra.m·-dina,u·.iJo emp•·ega;d~ :nesse seu"ViÇQ.... 200 :000$000 

Alugueis de casas para deposit~s de machi-
nas e para fun.ccionamento das Insp·ecto-
a·ias e asseio das mesmrus ..... .. · ...• ··'·. 918:600$000 

Dia;rias e d·espezas de transporte de pessoal 
e mater•irul e despeZ!llS imiPrevistas, com-
,prehendendo o ,pagamento do !Pessoal ex-
traondinario a que .se ''erere o art. 6° 
do regulam·ento, ·bem assim, o salarlo de 
um servente para cada :fnspectoria, á ra-
z!Lo de 100$ mensa.es 1!10 unaximo, e o au-
,xiJ.iJo <prura. I!JJluguel de casa do IPO'l'teiJro àa 
Directoria á u-azão de 50$ men:saes..... 380 :000$000 

Fiscalização, ensi-no e !Propaganda da cul-
tura do trigo e outras previstas no de-
meto n . 7 .909, de 17 de marÇQ de 1910, 
colllJlrehendendo os vencimentos de um 
fi-scal, á •razão de 12 :000$ annuaes e de 
·um a judante á u·azãQ d·e 8 :400$ ; passa-
•gens, diar~rus ·e expedi·ente .. ..... .. ..... 30 :000$000 

48:000$000 

Papel Ouro 

622:800$0 00 



Natureza <la "deSIJ)eza 

.'\:cquisição <le machinas, instrumentos, f·er-
ramentas e utensílios ag.ricD'las, adubos 
e .con·.ectivos p•ara os ef.feito!s do disposto 
no ad .. 2°, n. 18, •e art. 44, n. 13, do •re-
,gulamento· n . 8 . 360, de 9 de n.,ovembro 
dJe 191 0; concer to e oons•ervação dess·e 

Po.r Por 
sub-con&iguações con&ignações 

:materia,l, •Compreh endendo o pa.ga.mento ,, 
de t r abaJlhador.es ·e Ojperarios q ue se in-
cumbir.em de <taes .serviços.. .... ........ . 200 :000$000 1 . 053 :600$000 

Delegacia no Ao1·e 

Diari.as, ·passagens e transpor.tes ; custeio e 
c·onservação dos laboratorios e campos de 
experiencias ; salarios de tra;balhadOrQs, 
guardas, capatazes, •serventes e .aponta-
dores ; aluguel de casa ,para o funcclona-
mento .da Delegacia; objectos de expe-
diente e des,pezas miudas e imprevistas .. 

III)~Defesa agrícola: 

Serviço de extincção de gafanhoto-s e outros 
animaes ou parasitas nocivos {t agri·cul-
1ura, com,pr.ehend·endo a acquis·ição ·e 
transporte ·do material neoessario e o pa-
gamento e passag·em do .pess oal extraor-
ldi naJrio incumbido desse serviço ........ . 

rr'otal da verba ........ ... .... . .. .. 

Quantia votada para 1911. . ·'· .. . 

•Dif.f.erença ;:>ara ·menos em 1912 .. 

A di.fferen';}a [Jrovém : 

a) da suppJ··essão drus seguintes con signa-
ções : 

Diarias regula;mentares, pas-
sagens e transporte do ,pes-
soal da <lirectoria.. . .. . . . . . 20 :000$000 

160:000$COO 

200:000$000 

. .... ... ... ~ . 

1.413:600$000 

2. 0·36 :400$000 

2. 666:400$000 

63 0:000$000 

Ouro 



Natu<r<>za da deS{P'ezaJ 

Objectüs d·e ·eXJpedien te e d-es-
,pezas miudas e imprevist as. 30 :000$ 00 0 

Pa;ra reconstrucçã.o do proprlo 
nacional, etc ........ ,. . . . . . 40 :000$000 

P·ara a installação das Inspe-
dorias, etc .. , .. . ...... . . . . 230 :000$000 

Para as indernnizações previs -
tas no art. 20, etc. . ....... 2D :000$000 

b) das reducçõ·es feitas nas 
sub-co.nsi-gnaçõ-es : 

Acquisição, transporte e dis -
tribuiçãlo, etc . ............ 100 :000$000 

Ajuda n-tes das Ins.pectorri as . . . 13 :600$000 
Alugueis de casas, etc . .. . ... . 1:400$000 
Dia·rias, e despezas de trans-

,porte, etc. . . . . . . . . . . . . . . . 200 :000$000 
A·cquisição de maclli-n.as, ins-· 

t rumentos, etc. . . . . . . . . 100 :000 $000 
Serviço de ex1i ncção •àe gafa-

nhotos, etc. . . . . . . . . . . . . . . 100 :000~000 

Somma .. ... . .... 8-55 :00 0$000 

c) ·e dos a u!l'mentos n as se-
g uintes consignações, ·em 
OO'lli'teq u-em.cia da creaçruo 
das 8 Inspectorias de que 
trata o decr-et o n . 8.515, 
de 11 de j aneiro d,e 191.1: 

Publi c a ç õ e s de 
editaes~ etc ... . 45 :000$000 

Diarias e despezas 
de transporte de 
p•e..ssaa,l, etc . . . . 180:000$000 225:000$000 

Dif\ferença. 6•30 :000$000 

Por Pm· 
sub-úOns·ignações con&ignações Papel Ouro 



Nahlli'eza d a deJiWeza 

VIDRfBI.i\. 7.• 

POSTO ZOOTECHNICO FEDERAL 

(Decreto n. 8. 3 6 6, de 1 O eLe n ovem-b-ro de 
1910) 

Pessoal t·echnico : 

1 1Dir·eotor . ...... .. .. . . . 
4 ·Chefes de secção .. . ... . 
7 ~4-.judan.tes .. . . . ........ . 
2 Am..-iliares de 1" olasse . . 
4 Auxil iar es -de 2• classe .. 

Pessoal administrativo : 

1 .Seoretario-bib"liothecario . 
1 Escripturaii•o. 
1 E ncarr egado da •Conta-

bilidade. . ... . .. 
1 Ajudante. . . . .. . .. . 
1 Almoxarife. . ...... 
1 Porteil!'o . • , • .. . . .. . .. . •' 
1 Continuo. .......... 

P essoal -opera.ri o : 

Orll. Gnzt. 

s :000$ 
5:600$ 
3:200$ 
2:000 $ 

0Td. 

4:000$ 
3 :600$ 

4 :-800$ 
4 :000$. 
2:000$ 
•2 :400$ 
1 :200$ 

6:000$ 
4:000$ 
2:800$ 
1: 600$ 
1:000$ 

G1·at. 

2:000$ 
1 :800$ 

2 :400$ 
2: 000$ 
1:000$ 
1:200$ 

600$ 

Feit ores, fiscaies, g uaor das, sei'Ventes de la -
·boratorioo, de estribarias e vaccarias, 

Por PO'r 
sub..c·D~si-gnações consignações 

6 000$000 
48 000$000 
58 800$000 

9 600~000 
12:000$000 

6:000$000 
5 :400$000 

7:20 0$00 0 
6:000$000 
3:0 00$000 
3:600$000 
1:800$000 

134 :400$000 

33 :000$00•1 

·t rabal lladores ruraes, o;per•ao·ios, ·etc. . . . . . . .......•. 80:000$000 

Material: 

Alimentação, fer.ragem e tratamento d-os 
a nimaes, •co·mpr·ehend:endo com,pra de ins-
ltrumentos cirurgicos e medicamentos .. .. 

Diartas e despezas o.e transpOII'te de pessoal 
e material, de ·expediente ·e iJntPrevist<as .. 

Oornp.ra de animaes no ;Paiz ; acquisição e 
.conservação d-o materiaol a gricol•a e para 
laboratorios, mobiliarios vehi-culos e ar-
reios; i'll uminação e ·força m otriz com-

60:000$000 

40 :000$000 

Pape'l ÜUJ'I() 



Natureza da delWeza 

p.rehendendo o pagamento do pessoal en-
<:arregado das i·nstallações el-ectricas ; 
obras .<1e <:onservação e o que fõ.r necessa-

'!'io ás <:ulturas e demais serviços do Posto 
Importação de animaes estrangeiros, com-

,prehendendo o pagamen-to de a judas de 
<:usto, ,passagens e .gratificações do pes-
soal incumbido cl·esse ser viço ......... .. . 

Total da verba ... ... . . . .. .. ... . .. 

QuanUa votada ,Para 1911 . ..... . 

Diff.eren<;a para m~mos em 1912 .. 

A differença provém ·da d iminuição de 
50 :000 $, o uro, na sub-consignaçfuo «impor-
tação de anima·es estrangeiros, etc.», de 
10 :0 00$ na sub-consignação «Diarias e des-
pezas de t!'alll&po.rte, €te . », e de 80 :000$ na 
sub-consignação «!Compra de animaes do 
paiz, etc .» 

\'1DRBA 8• 

E SCOLAS DE APRENDIZES ARTIFICES 

(Dec1·eto n. 9.070, el e 25 de o1bt1<b1io de 19 11 ) 

Pes·soal: G1·at. 

19 Directo.res . . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
19 E scrÍjpturarios. . . 2 :400$ 1 :200$ 
95 Mestres de officinas .. . 2:400$ 1 :2 00$ 
19 Professo11es J)rim31I'ios . , 2 :400$ 1 :200$ 
19 P .ro:fesso•res de ·desenho 2 :400 $ 1 :200$ 
19 Porteiws-continuos. . . 1:600$ 800$ 
38 ·Serventes (sal•ar io me.nswl de 100$000) . 

·Materia•l : 

Artigos de expediente, objectos para as au-
las, luz, a gua, asseio das EscO'las e des-

Por Po~· 
su!Hxmslgnações consignações 

200:000$00 0 

.... . . ..... 

. . ... .... .. 

. . . . . .. . . .. 

.. . . . . . . . .. 

114 000$000 
68 400$ 000 

342 000$000 
68 400$000 
68 :400$0.00 
~5:600$000 
45:600$000 

300:000$0úG 

...... . .. ·-· 

. ......... 

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

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

752:400$00 0 

pezas miudas e imprevistas ......... , ... 114 :000$000 

Pape> Ouro 

547 :400$000 

. .... ~ .. . ... lO lJ·OfJ0$000 

f.4~ : 400$00 0 100 ::JOO$!J0 u 

637:400$ 000 150:000$000 

90:000$000 50:000$000 



Por Por 
Natureza da destP•eza sub•consig-nações conS<ignações 

Auxiiio para a compra de materia prima 
,para as of.fi cinas .. . · .... . . . , . . : ..... . .. . 6.8:400$000 

Diarias dos a lumnos d-o .primeiro e segundo 
annos, de accôr.do com o § 1° d·o art. 28 
<l o ,r.egulaJmento e gm.tifi.cações dos ad-
juntos dos professores •e contra-mestre-s, 
de accôrdo com o ·art. 11 . . ......... ... . . 251:760$000 

Despezas de insta l!açã·o e adaptação das 
Escolas, comprehend•endo os mu21eus es-
-colares a que se refere o art. 40 do :re-
gulamento ; acquisição e con servação de 
m olJiliario, machinas ·e s.-eus accessO'I'ios, 
a.ppar.elhos ·e ferram.entas . .............. 288 :Oú0$00 0 

Subvenção a uma escola do mesmo typo no 
'Estado do Rio Grande do Sl.lll, emqu anto 
não fôr a'l!i ·es!JabelecWa a escola da 
União ..... . ......... . . ... . .. . 1• ·• · ' · • • • • • 

Total da verba! . ...... . . . ...... . 

Impe>I'ta.n.cia votada pa.ra 1911 .. • 

Differença para m ais ;em 1912 ... 

Essa differ·ença provém do a ugmento de 
vencimentos do p·essoal, d·e accôrdo com 
Q decretQ n. 9 .07 0, d·e 25 de outubro. de 
1911; da inclusão no .qua.d:ro de dous ser-
ventes para cada escola ; da inclusão de 
credito para o pa.ga=ento das diarias dos 
al umnos do ITJrimeiro e segundo annos , de 
a ccôrdo com o § 1°, a rt . 28 do novo !I'e-
gularrnento, tomando•se por .base a fre-
quenci·a méd'lia c1e 2. 400 ·alurrnnQS ·para 
todas as ·escolas ; da inclu.sâ;o de Ol'edito 
para pagamento de 30 adjuntos ·de pro-
fesso res e 20 ·Contra.;mestl.'es ode o.f-ficinas, 
nos t ermos do art. 11 do novo 'l'egula;men-
to; da inclusão d!e credito para a installa -
ção dos muzeus ~scola.r.es, nos teTirios do 
a r.t. 40 ; e do augmen1o da subvenção a 
wna escoJ•a do mesmo tY'r>o no E stado do 
Rio Grande do .Sul, de 48 :000$ ;Para 
70 :000$, ·em con:sequencia dü novo pegu-
la;ment o. 

70:000$000 792;160$000 

1 ' 544 :560$01) 0 

960:000$00 0 

584:560$000 

Ouro 



Natur-eza oda deSIP'eZ'a. 

VERBA 9• 

SERVIÇO GEOLOGICO E MINERAL{)GICO DO BRAZIL 

( D ecreto n. 8:3·59, de 9 de novemln"o 
de 1910) 

P.esscal: 

1 Directo<r 
1 
4 
1 
1 
1 
3 

Geologos . ........... . . 
Pet-rogra[>ho ...... . ... . 
.Chimi·co .. . . ..... . .. ... , 
Aux.i.li~<r jur-ilcliCJO• . ...... . 
"".jud-antes d•e geologo e 

de pet.r-ograJpho . . . , .. 
3 A ux<il!ia •res 1echnicos . .. . 
1 Desem.'>islta-cartograp.ho . . 
1 Atm-oxarife ...... .... . , 
3 Escripturarios .. . ..•. .. . 
1 [)adylographo .. . ... .. . 
1 ·P!h-otogran>ho ... . .. ... . 
1 ,h,.jud-ant-e de d-aJctylog.r.a _ 

JPho .. .. .......... . . 
1 lAjudan.te de desenhista. 
1 Aux'i.Jiar -chimico ....... . 
1 .AuxiJirur do bilbliothecawio 
1 P·o-r.tei·I'O . . . . . . . . . ·. . . . . . 
2 
3 

CO'IJ.tinuos . ........ ·'· . . 
.Serventes (sa~ a,ni.o men-

sa·l de 150$) .. .... . . 

01·d. 

12:000$ 
10:000$ 
8:000$ 
8: 000 $ 
8 :0 00$ 
6 :40 0$ 

4 :800$ 
4:000$ 
4 :000$ 
4:000$ 
3 :200$ 
<3: 200$ 
3:200$ 

2:400$ 
2:400$ 
12:400$ 
2:000$ 
2:400$ 
1:600$ 

6 :000$ 
5:0 00$ 
-4 :00 0$ 
'4 :000 $ 
4 :000$ 
3 :200$ 

2:400$ 
2 :000$ 
2 :000$ 
2: 000$ 
1 :600$ 
1:600$ 
1:600$ 

1:200$ 
1 :200$ 
1:200$ 
1 :000$ 
1:200~ 

800$ 

Pa,ra pagaaü.en•to ·d-e dLfferença de vencL 
rn-entos, de accôrdo ,com a JP-rime'ira -ob-
servação das que acom.panham a tabella 
<a'!l.!lexa ao J·egulrumento: 

Ao dil,ector ( ex. c he<fe de serviQo) ... : . .. . . 
.A düUS geo:'Ogos ( ex-g-eologos de 1" cla>Sse) 
A dou<s geologos (ex. ·p.rimeiros engenhei•r{)s) 

•Ma-teria I : 

O necessario ao serviç-o, comprehen dendo 
passagens, ti,ans,portes, dia,rias .regula-
~nentar·es, publi•cações, li·mpl'essõe;s e en. 

Por Po•r 
sub-c{)nsignações oonstignações 

18:000$000 
15 :000$000 
48 :0 00$00 0 
12:000$000 
12 :00 0$000 

9 :600$000 

·21 :-600$000 
18:000$000 

6:000$ 00 0 
6:000$000 

14:400$000 
4 :800$000 
4 :R00$000 

3 : 600~000 

3 :600$0 00 
3:600$000 
3:000$000 
3 :600$000 
4 :800$000 

5:400~000 

6:000$000 
12 :0 00$000 
12:000$000 

217:800$000 

30:000$000 

Pap~l 

247 :800$000 



cadem.ações, d·e»pezas miudas e ill1.pre-
vistas e {) auxiU G para alugue-l de casa 
para o IJlOrteiro á razão ele 50$ mensaes .. 

Total el a verba ... 

Quantia Yotaela para 1911 . 

Differença para menos em 1912 .. 

-"- diffe>·ença p r'Ovém ela su.p,pre.ssão el e 
6 :000$ pal'a p agamento el e differença _de 
Yenc·mentos a um petrographo ex_.pr imei-
r o eJ,,genhei•r•o, que fal-leceu, e el e 20 :000$ 
para a conserv,ação d1a Fabrica de F·e.rro 
,; . João d e I.pan ema, que foi tl"ansfeTida 
pa1•a o :i\1.ini sterio da Guerra . 

;-:;.:: N'fA COMMERCIAL E JUNTA DE CORRETORES 

g 
•) 

'4 
1 
1 
1 
-1 

I Decretos ns. 8.247 e 8.248 c~e 22 ele 
setemb1·o ele 1910) 

I J un ta Commercial 

Pessoal: Onl. Gra.t . 

Director-secreta.r iü 3 :50 0$ 1:500$ 
Prime:·ro~3 officüues . ... . 4:800$ 2:400~ 
Segundos officiaes. 4 :000$ 2:000$ 
Tercei-ros officiaes . 3:200$ 1:600$ 
Porteirn . . ...... .. 2 :40 0$ 1:200$ 
-~ iu dante de .]}O·rtei ro .... 2 :000$ 1 :000$ 
Conti!'"uo ........ . . . .. . 1:600$ 800$ 
Servente (salario mensal 

de 150$) .. . . 

:uateria: : 

.-\r t'gos d e expedien te .. . .... . . . .. ... . . . .. . 
P nblicações, i·mpressões e encadernações, 

acquisição de livros, revistas e j o-rn aes, 
despezas miudas 'e. evt>n tuaes . . ......... . .. 

ri -c, uisição e concerto d e moveis . . .. . ..... . 

P,ot: Po-r 
s ub-c-onsignações oons•ignações 

5 :00 0$000 
H :400$00(); 
12:000$000 
19 :200$000 

3:600$000 
3 : 000"$000 
2:400$ 000 

1:800$ 000 

2:600~000 

5: 000$000 
1: 800$ 000 

100':000$0 00 

. . . •. . : . • . . , l 

61:400$000 

Papel 

100:000$000 

347 :300$000 

373:8 00 $0 00 

26: 000$0 00 

Ouro 

3 



.Por Po;r 
N atul'eza da deSI])eoo. · sub•consign ações consignações 

:Aluguei de 'casa para o fun.ccion amento da 
junta •.. · . . ... ..... ....... .. . .. ... ..... . . 

Taxa de •esgoto ... , . . ·'· .... · ... .. ...•.•.••••. 
Consu mo <1e .a;gua . . . . . .. . . .. . .... . ... , ,, . .• 
:A:u x!i:liQ '!)a1'a 3Jiuguel de c:a-s·a ,para o vortBir.o 

á razão de 50$ rrnensaes ................ . 

II-Junta dos Oonetores 

Pessol: Gntt. mensal 

1 Syndico dOS corretores ...... . .. . 
1 Escri!l}turario ... · . .... ... . . .... . 
1 AuX!ioJi3Jl' .. . ...... . .. ...... , . . . . 
1 •Servente ......... · .... ..... ... . 

Matm,ial: 

800$000 
300$000 
200$000 
·150$000 

Aluguel de casa tPa:ra a :SeCl'etari•a da Junta. 
Objectos dB Bxpediente e assign.::~;turas de 

j.ornaes . . . ... • ..... .. ........ ... .... ... . . 
Eventua-es (<:arr.eto·s, vasiLha:me de am·ostras, 

Btc.) . . . . . . •. . . •...... ... . .... . •• .. . . 1 •• .•• 

T otal 'da v-er-ba ...... • . ...... ....• 
Quantia votada .para 1911. .... . ) . . 
Di.fferença pa:ra m ais Bm 1912 .. . . 

A differença provém do augm·ento ,pelo dobro 
da •consi-gnaçã o ;p3Jra m·ate1·ial da Junta 
dos Conretores. 

VERBA 11• 

DIRECTORIA DO SERVIÇO DE ESTATISTICA 

(Dec11eto n. 9.016, ele 16 ele nove-mb•·o d.e 
1911) 

I-Di-rectorda 

Pessoal: 

1 D>rector ..... . ..... . . . 
6 -Chefes de secção . . .. .. . 
1 Bibliot hecario ... .... 1 
1 Arch•ivis ta ...... . ... , ~ 
1 Ca•rtographo . . . . . . ... , 

18 Primeiros off.ici3Jes ... j 

' 

Onl. 

12:000$ 
8:000$ 

5:600ll 

G1·at. 

6 :000$ 
4:000$ 

2 :800$ 

6:000$000 
136$118 

36$000 

600 $000 

9 :600$000 
3:600$000 
.2 :400$000 
1:.800$000 

2 :400$000 

1 :200$000 

16 :172$118 

17:400$000 

600$000 4:200$000 

18:000$000 
72:000$ 000 

176:400 $000 

Pap'el 

77:572$118 

21:600$000 

99:172$118 
97 :072$11 8 
2 :100$000 

Ouro 



Por P o;z-
Natureza da deS!)eza sub-consignações consignações 

Ond. Grat. 

28 Segun dos o,ffic-iaes.. . . . 4 :00 0$ 2 :000$ 168 :000$000 

4
: .:::::::S -~~f.i~~~~S ... ·.'.'} ~ :200$ 1 :6 00$ 206 :400$000 

20 ;Auxiliares 2:4 00$ 1:200$ 

20 •.A.puradores .... . .... } 
10 Dactylogra.phos . . . . . 

1 Ajudante ele .porteiro . 
2:000$ 1:000$ 

6 •Continuas .. ·'·.. . ..... 1:600$ 800$ 
6 'Serventes (salario mensal de 150$) ... . . 

lVIaterial : 

Acquisição e conservação 'de mov·eis, J•:vros e 
a ssignatura de jornaes e Tevisrt:as ... . . ,. , . 

Obj ectos de expediente, f ·ranquia de corres. 
,pondencia e pub·Jicação de edit aes ..... . . 

Despezas •rl!'udas e •ele ,pr.ompto pagamento . . 
Aluguel de ca;s·a pan·a o •P•DQ't•eiro . . . ..... . . 
Taxa cl·e .esg·oto . . .. . .......... . .. o ••••••• 

Consumo de agua . . .. o o. o ••••••••••••• • •• 

I!- OFFICINA TYPOGRAPHI CA 

Pessoal: 
Supel'intencl ente 

1 Almoxari,fe .. . ... .. . .. · .. 
1 A judante do SUJJerin:ten-

od ente . . . o o • •• • • • • • • 

5 Chefes d e officina ...... . 
1 Gravador•photog-rapho .. . 

1 Gu:~~--t~~~~ .fj~~~j .· .· .·. 
4 IinotyJ)istas . . .... . . . 
5 Compositores de 1•-c!as-

8:000$ 
5:600$ 

4 :000 $ 
3 :60 0$ 
2:880$ 

3 Ajudantes de offici-1 . 

,se ............ .. .. ~ 2:400$ 
2 Impressores de 1" ela-s- , 

1 Off~~i~·i ·;~.:~ .o. ~-rêi~: : 
2 Offida.es encaderna.do. j 

r es de 1• c lasse . .. 
,' "( '. 

4:000$ 
2:800$ 

2:0 00 $ 
1 :800$ 
1 :440$ 

1: 200$ 

7·2 :000$000 

93:000 $00 0 

14 :400$000 
10 :800$000 

5 :000 $000 

15 :000$0 00 
4:000$000 

720$000 
142$500 

1:080 $000 

12 :000 $00 0 . 
8 :400$000 

6:000$000 
27:000$000 

4 :320$000 
.. ~. ' 

64:800$00 0 

831:000$000 

25:942$500 

Papel Oun; 

856:942$500 

. ... 



Natureza da desu:>eza 

~n:~o~: t_o_r~. ~e .2 ... ·~1-~s-- l 
4 ] Inp:l'esSOII'eSI dJe 2• cl<a.s-

se . .. . . . .. .. . . . .. . 

Ç~O 1 :920$ 
l O f .f i c I a ·!' é!Je l])·a~tta- ~ 

1 Stereot;;~t~~i -~ --~ ~ ·.~~- · 
960$ 

SQr ...... . . . .. . . ·1' 
1 P .onçado.r ..... . . ..... . 
! Officiaes encailerna dD'-

·res d•e 2• classe . .. . 

5 Com1JOsitores àe 3• classe 1 :440$ 720$ 
7 .Serventes (sa:ari.o n1en.sal d-e 150$000) ... 

Mruteri·rul : 
O ntJcesswrio aos s·erY·iços id•a off+cin a , inclu-

sive diarias a a.prend izes .. , . . . .. .. . . • .. o-

III-EVENT UAES 

Substituição do pessoal, diari-as e ajudas de 
custo regulamentaores ; custeio d·as Dele-
gacias, comprehendendo as gr.aJtif'cações 
dos D elegados e auxUiaor es ; e desp·ezas im-
previs tas ov. eventuaes ........ -'· ....... . 

Total da verba . . . . . ...... . . . .. . 
Quantia vootada paTa 1911 .. o .... . 
DioflfereP.-ç.a IJ)ara menos -em 1912 .. . 

Esta differença pol-ovém da suppressão: 

Da -consignação «Para ,JJagam en_ 
to do poessorul e maf s serviços 
do R ecenseam·en<t;o gerrul da 
R epubJ1.ca» . . . . .... . .. . . . . . . 

De 1 a uxiliar juridko ... .. .... . 
De 10 praticantes . . . . . o . ... . . . o 
De 20 aux i·liar.es de 1" classe .. . . 
De 20 auxilianls de 2• classe . . . . 
D e 1 offic· a! de g.a b1n ete .. . .. . . 

E d.o a ugmento de: 

2 PrtmeiNJs offlciaes . . . . . . .. . . 
6 T e1·ceWos o f fiei ales .. _ . . . - ._ .. . . 

2 . 500 :0 00$ 
12:000$ 
36 :000 $ 
60: 000 $ 
48: 000 $ 

2:400$ 

2.758:400$ 

16:800$ 
28:8 00$ 

Por P or 
sub"consignações con signações 

40: 320$0 00 

10:800$000 
12 :600$000 

45:600$00 0 

186:240$00 0 

30:000$000 

140:000$000 

Papel 

216: 240 $000 

140:000$000 

1. 213 :182$500 
3 o 646 :142$50 01 

2 . 432:96 0$000 

. ;;· . ' 
Ouro 



Natureza da deSIP'e= 

20 Auxiliares . . . . .. .. . 
20 ApuradO>res .. .. . . . .. . .. . . . . 
10 [)actY'Jographos . . .. , . ..... . ·' 
Pe·ssoal da o fmc·n a typog.rap-hL 

ca, menos um a lmox81r·ife a 
8 :400$, que an-ter iormente es-
ltava -oOilllprehendi'd.o no titu-lo 
«Di·recto ria G eral» .... . . . . . . . 

A,ocrescimo n a c o n. s i g n ação 
<CEventua es>> , !pOr onde t em de 
cor·re r o custeio da s Delegaci·as . 
nos E st aJdos . . ... . .... : . ... . 

72: 000$ 
60 :000$ 
30:000 $ 

77 :840$ 

40:000$ 

325:440$ 
D'fferença para m enos . . . . . . . . . 2. 432 :960$ 

VEiRBA 12• 

DIRECTORIA DE METEOROLOGIA E ASTRONOMIA 

(D ec>'eto n. 9.082, de 3 de novembro 
de 1911 ) 

I-Observrutot•io Nac-ional 

P essoal: O>·d. (J-m t. 

Directo.r . . . . . ~ . . . . . . . . . 12 :000$ ~ : 000$ 
2 Chefes d1e secçãJo . 8 :000$ 4 :000 $ 

1 •Se~;:~~a~~~ ~ -~i~li·o·t~e.c~.- } 6:4 00$ 3:200$ 
5 •AssistenJtes de 1" clasJ>e 

4 ~Assistentes de 2" classe. 4 :800$ 2:400$ 

4 'Assist:en~ de 3• cliasse \ 
5 Es·cri.p1uraT: os .. . . . .. 3 :600$ 1:800$ 
2 .CaJ:cu ladores . . . . . . . . . J 

•Mecà.1üco . ... .. .. ...... 3:200$ 1:600 $ 

2 Aj:~a~~e·s· . ~e . -~~c~~·i: ~ 2:400$ 1:200$ 
6 Auxiliwr.es ..... .. ... J 

Por Po!f 
sub-consi-gnações con signações Papel Ouro 

18 :000$000 
>24 :00 0$0 00 

57 :600 $000 

28:8 00$00 0 

59 :4 00 $00 0 

4 :800 $000 

28 :800$000 



Por 
Natureza <la despeza. sub-consignações 

:, 

Ord. Grrut. 

r ZE!!adm- . . . . ... . ........ 1:600$ 80 0$ 
3 Guardas.manobra . . . . .. 1 :440$ 720$ 
I cAprendiz de mecanico .. . 800$ 400$ 
a !Serventes (salaTio m en.-

saJ de 150$) . . . . .... 

l\oi<arl:er ial: 

E Xlpedi·erul:e, luz, · acqm•suçao ele !oi<V'ro·s ie re-
vistas, publ·icações, estampas, .gravuras, 
encadernaç,ões, trabalhos d ·e cópia ·e t ra-
<lucções, productos chimicos e desp·ezas 
miudrus . . ............... . · .. .. .. .. .. , . .. 

Acquisição, concerto. e instalil.açã;o. de .; ns tru. 
mentes, ·Custeio oda o:Dfioina, pe·quenos t·e-
~awos no -edificio, tra,nsporte de material , 
trabalhos geody.nrumicos e o necessar.'o ao 
serviço em geral . .. .. ..... . : ... .... ... .. . 

C'onsumo de agua . ....... .. ... .. .. . .. ... . . 
Para attender a n ecessidrudes imprevis-tas, 

i'nC'lusive diarias .e ,passagens d<J pes·soal 
quando em s.erviço fóra oda •repartição, e o 
p•agamento de poe.ssoa,l •e>:•tr·a.<l!l'clim.%·io ... . 

li-EstaÇões meteo·rologicas e ·p·luviome. 
tricrus: 

Installação ·e ousteio •das estações (pessoal 
commi.ss·ionado ·e materirul) ...... , .. .. . . . 

Subvenção ao.s Estad•os de S . Paulo e Rio 
Grande do Sul para manutenção do ser-
viç;o meteoro:ogico, na fôrma do art. 83 
odo Pegulamento rupp.rovrud·o pel<:> decreto 
n. 9. 082, de 3 de novemb-ro de 1911, sendo 
50 :000$ parra cada um . . .. . . .. . •... .... .. 

Tota l da verba . . ..... ..... .. .. . . 
Quantia vota<la 1para 1911 ... · ... . • 

D '.fferença para maJis em 1912 .... 

.o\ differença provém da diminuição : 

Em «Expedi.ente, luz, e tc. . . . . . . . . 20 :000$ 

2:400$000 
6 :480$000 
1:20 0$000 

5:400$000 

40 :000$000 

100:000$000 
720$000 

60:000$000 

220 :480$000 

100:000$000 

Por 
consignações 

236:88 0$000 

200 :7.20$000 

320:48 0$000 

Pap·e:l 

437 :600$000 

320:480$000 

758:080$000 
713;850$000 

44:230$ 000 

ÜUl"Q 



Natureza da. de:;@ezia 

em «Acquisição, con certo -e insta.l-
JaçãC> de instrumento·s, etc..... . 24 :250$ 

44:25 0$ 
e d o angmento: 
de 2 escriptura;rios (ant igos escre. 

ventes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :800$ 
de 6 a u:>eiliwres (am.tigos auxil!al•es 

e~tr>a.ordina>'Los) . . . . . .. . . . . . . . . 21 :600$ 
de 3 guat•das-manobra, cujos venci. 

mentos forwm elevwd•os ·de 1 :800$ 
a 2:16 0$, o que perfaz......... 1 :080$ 

de um servente e do sa!ario dos 
serventes ............. 1.. . . . . . . . 2:520$ 

em «Para attender a ne~essidadesi 
imprevistas, inclusive ·dia;ri·as e 
passagens, et c.» ... . ............ 1 9 :480$ 

em «Custeio das estaçõ es meteoro. 
log!cas e ,p.Juviometl'icas , etc.». . . 23 :000$ 

e-m «Suibv<mção 8/0S EstaJdos a·e .São 
Pau lo e Rio Gr.ande do Sul, etc.» 20 :000$ 

88 :480$ 
Diff.eren.ça J)ar a mais. . . . 44 :230$ 

VER'BIA 13• 

MUZEU NACIONAL 

! Decreto n . 7.862, de 9 de jevereí1·o ele 1910) 

Pessoal: 

1 Direotoc ..... , .... ... . 
4 P·roJiessor.es . ....... . . . 
4 Substitutos .. .. .. .. .. . 
1 ChimH co da 3• secçã;o . . . 
2 Natut,a:listas v·lajantes .. 
7 Preparrud.ores . .. . . . . . . 
1 Chefe de cu ltura . .... . . 
1 Sec,·eta>rlo ...... . .... . 
1 Escriptu1'ario . .. ..... .._. 
1 Blbllotheca;IiQ . .. . . ... . 
1 Ajudante .d·e bibJ(Jitheoa-

rio . . . . .... .. ...... . 

01·à. 

12 :000 $ 
8 :000$· 
6:400$ 
6:400$ 
4:8 00 $ 
3 :600$ 
3 :600 $ 
4:800$ 
3 :200$ 
4:800$ 

2:400$ 

G1'at. 

6:0 00$ 
4:000$ 
3 :200$ 
3:200$ 
2:4 00 $ 
1:800 $ 
1:800$ 
2:400$ 
1:600$ 
2:400$ 

1:200$ 

Por Por 
sub-consignações consignações 

18 :000$000 
48 :00 0$000 
38:400$000 

9:600 $0 00 
14:400$000 
37: 800 $000 
5:400$000 
7:200 $000 
4 :800$000 
7:200 $000 

3 :600$000 .., 
I 

Papel Ouro 



Por Por 
Natureza da deS!P'eZ'a su b-consignações consignações 

-Q.rd. -Grat. · 

1 DesenhLsta_cal!igrapho . . 4 :000 $ 2 :000$ 
1 ICh'"m·ico,ch efe de labo_ 

'rateril() d•e c'himica v·e _ 
getal . . . . . . . . . . . . . . . 8:000$ ~:000$ 

1 Assistente de chimi<!a do 
unesm.o UaJborat OI'ÍO . . . ·6 :40 0$ 3:200$ 

1 Ajudlan te'!)r·e•J)arador do 
mesmo Jaborato-rio ... 3:600$ 1 :800$ 

1 Entomo·Logo, chef-e do 
laboraJtorúJ de ento _ 
mon·o;g!.a . . .. . ... .. . 8: 000$ 4 :000$ 

IAj udan te-·preparador Ido 
llTietnO Jabor'a to rio . .. . :3 :MO$ 1:800$ 

1 .PhytQPaúho-logista, chefe 
do Jab·oraúo1io de DhY-
.tOipathoJ.ogia ...... . . 18 :00 0$ 4:0 00 $ 

1 Assist ente de ,phytopa_ 
thologi.a -do un e s-
mo ·JaboTatorio ..... . . 6 : 400~ 3:200$ 

1 .Pou·teiro . . . .. . . . .... . . .3 :200$ 1:600$ 
1 tCon1inuo, ajudant e 1do 

poTbei·ro . . .... . ... .. 2 :000$ 1:000$ 

.Pessoal de nom'eação do Director: 

.2 iPraticant es 1'Le :llo:o·logia a 1 :2 00$ ' . ' ... ' -
.2 ,Gua.rdas <!Om 5$ diar'·os ..... . .... . ...... 

12 1Serven•bes <!O'ln 5$ •di a rios ..... . . . .. . .. . . 
19 J a n1ineiros <!om 5$ dia,rios -e 1 com 8$ .. ' 

Mate1·ial : 

Acquisição de prod uctos naturaes, artefactos . 
. especilll1ens zoo•logi.cos •e outr.os olJjectos 
para as co!Jecções do 11\'[uzeu . . .... . ..... . 

Lin·os, jo·rnaes e n·evistas . . . • . . . . . . . ..... . . 
Obj.ectos de exope'diente, compra e conserva-

ção de macl1in as de 'escr·ever ; e n CJadern a _ 
çã;o, impressões, editaes e o utros · publi-ca-
ções. ~rotulas e gra:vui~as, comprehenden·do 
a im,pressão e ·brochu•ra dos A?·chivos do 
l11f7.tze'lJ . . . . . ...... · . . . . .. . . .... . . . ..... . 

I n strumentos, modelos, appa:relhos re u ten sL 
J'KJs, aoquisiçãio od e !drogas oe s ubstancias 

6 :000$000 

12:000$0 00 

9:600$000 

5 :400$000 

12 :000$000 

5 :400$000 

12 :00 0$000 

9 :600$000 
4:800$000 

a :ooo$ooo 

·~ :400$000 
3 :650$000 

21:900$000 
37:596$000 

10:000$000 
8:000$000 

15:000$000 

274 :200$00 0 

65:596$000 
------

Papel Ouro 

339:746$000 



Por Por 
Natureza da d e51!1et:a. sub-consignações consignações 

.para os ·Jaboratorios, oexduido o d e bi<O!o-

.g ia ·e •compre•he n.dido o pagamento {!.e um 
carpintei•ro com a diawia 1de 6$ a 8$ e dous 
serventes de labou·a:to'l'iO com a diar:a ·de 
5$ 0000 .. ' ... ' . .. '' ... ' ' ... ' . . ''. ' ' .... 

Para os lti-iabrulb os e .cus t ·eiJO. õo l abora to rio 
de b io1og ia, a que se r e fe r·e o a;rt. 99 do 
regulament o, com,prehemlend·o a a,cquisiçã o 
{le ani'lllales , instrum•entos, a;ppar.elhos, dro-
gas, 'e. to ............................• . .. 

Compra ·e c-o n•certo d·e a,pplalre lho·s {!e gaz ·e 
consumo. d'est.e fi)a' •a a .Uilurnin ação e pa!"'a 
os la bOI!"aton·iQs ; iCust,eio e con.servação 
das ins ta!laçõe.s · ele.ctricas e consu mo de 
€11ectricidad.e . . . . . . . . . . . .. .. ... . . 

!Vlater iaes .pa;ra o Ho-rto il3otanieo, com·p l'e-
hen.den d.o ferr:a m en trus, utensílios, .fer•ra·-
gen.s e forrwgen s, vehiculos, atrreios e .anL · 
maes de t r!acção pa:ra o s mesmos .. . .. . . . . 

Taxa d e esg.o<to .. . . .. . .. . . . . . ... . . .. .... . 
Consumo de agua . . . . . .. ... . .... . ... . .... . 
'l'ranspo·rrt:e de ;pessoa:! e mat erial, dia rias e 

a j uda s d e custD, inclu.siv.e a d·e ·que trat'a 
o ar t. 97 d o r egulrunento . ..... .... .. . , .. . 

Despezas miudas e even t uaes, c omprehen-
d'eno:lo o 1)ag amento d e um co!'feio â 1·azão 
de 200$ m·ensaes ...... . . . ... • .. . . . .. . .. . . 

Obras de .con servação e pequenos r eparos ·e 
limpeza do ·ed',fi cio do IMuzeu e 'lUas {!e _ 
pen•doencias ; a cquisiçã:o e .con-cert os de vi-
t rine s. armarios e oU't ro s moveis . . .. .... . 

Recons trucção dü edifí cio do lVIuzeu . . .... . 

Total da >Oerba . ....... . ... . .. . . . 
Qua nt··a V'O•tada p·ara 1911 . .. .... . 

Dif,fer.ença par a menos em 1912 ... 

A differ.en ça provêm ICl a •diminuição de n·éis 
10 :000$ ·pama compra <le «Instrumentos. 
m odelos, a,r>p a relhos, e tc.n, d e 5 :000$ pa;I'a 
pequenos •reparos e ·<dMateriaes para o 
H or tQ B<l tanico, etc . n d e ,325 :00 0$ na 
consi·gnação «.Despezas d e íns t a lla çã o>l, 
que passou a cons tHu 'T a sub_cons i.gna ção 
«Obras >de c-onservaçãio , .etc . " ; e do -a u-
gmento de •3 :000$ n a sub _oonsignação 

20 :000$000 

3:000$000 

5:000$000 

15 :000$000 
136 $118 

1: 872 $0 00 

13: 00 0$00 0 

,8 :400$000 

100: 000$000 
349 :OOQ$ 0 00 

54.8 :408$ 118 

J;'apel 

548 :408$ 118 

888 :.154$11 8 
sq3 :<>58$11 8 

15:096 $00 0 

Ü\!.1'0 



Nwtul'eza &a d~speZ;a 

_{(•Acquisição de :productos natU!rme.s, livros, 
jornaes e revi'stas», que se desdobrou em 
duas, e d'e 2 :0 00$ na s u b-consignação 
«:Compra e concertos •d·e aJpp:arr.e;<hos d·e 
gaz>> para attender ao custeio e conserva. 
ção das instaJllações elec11i·Cas ·e consumo 
de. :eJ•ectric!•dad<e ; augmento de 3$ na dia-
Tia od e um jardin.eir·o e consignação de 
3>49 :000$ para <l'econs't·rucção d·o e difício. 

VERBA 14• 

ES COLA DE M .INAS 

{ D ec1·eto n. 8.039 , ele 26 ele maio de 1910) 

Pessoal: 01'd, GTM. 

1 Dir.ecto·r .... . . .. . .. . . . 12:000$ 6:000$ 
1 6 L entes . . .. . .... . ..... 8 :000$ 4 :000$ 

8 :Substitutos • • • • • • • • o • • 5':600$ 2:800$ 
2 P o·ofessores de desenho. 5:600$ 2:800$ 
1 P r epan"aJd<>•r a n a l y s ta; 

ch'-mico .. . .... . ... 4 :000$ 2 :000$ 
1 Secret ari-o . . ·'· .. . .... . 5:600$ 2:800$ 
1 .JBi•blio•thecari•o .... 5:600$ 2: 800 $ 
3 .... 1.\.:manuenses ..... . . . . • ' 2:400$ 1:200$ 
1 Con servad·or m ecanico .. 2:400$ 1:200$ 
2 'AuxHia res d:e g abinete 

( m estres d e oJ'fi cinas) 2:000$ 1:000 $ 
1 Portei•ro ....... • ..• • ··! 2 :400$ 1:200$ 
5 •Bede'·s ................ 1:440$ 720$ 
7 •Serven t es ... . .. .. ...... 1:200$ 

G-ratifica ção a dd•icionlai a !·entes que contam 
ma is ·d·e 10 annos •d•e ef1'ectivo exerci·c i~J no 
ma:gis.terio .............. •'• . .. . o i • • \ • ' • •• • 

G ra1if'·cação ao dil"ector ·e aos lentes· ·que d·i-
r igi'rem t urmas de a lumn.os .em exercícios 
praticas e excur·sões< . ... . ....... . . . .. ...• 

Mate ria l : 

Obj ectos ele expediente .. ....... ....... . , •.. 
Excursões e es t u:d'os .pr&ticos . . . . ......... . 
Offi cina s ..... ......... . . . . , . •.. . .... . .. .. . 
Mo-d·elos, des•enllO's e b ''bli-otheca . . . . .. . . .. . .. . 

PoP PQol ' 
sUb·c·onsi-gnações consignações 

1.S 000$000 
192 000$000 

67 200$000 
16:800$000 

6:000$000 
8 :400$000 
8 :400$000 

10:800$000 
3:600$000 

6 :000$000 
3:600$000 

10:800$000 
8:400$000 

46:694 $684 

3:600 $000 

2: 000$000 
8:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

410:29 4$6 84 

Co:mecções d·e m in eralogia e compra de mi- · 
ne:ra1es . . .. . ... . . .... . ...... o • • • •• • • o ••• 1 :000$000 

Papel Ouro 



Nrutureza da deJ;;pe-z,a 

Laboa·atorios e gabinetes, inclusive a quan-
tia de 15 :000$ pwra a completa insta:llação 
·do obser vator.io astroruomico, e a de 7 :000$ 
pam o •gab:nete de el-ectrotechnica ..... . . 

Por Por 
su h-consignações consignações 

J!lumlnação . .... . .... .... · . . .. .... . . .. . . . .... . 
40:100$000 

1:000$000 
2:000$000 Impress1Lo d•os Annaes .. . .. . . ........... . . . . 

Impressões avul.sas, publicações, a judas de 
custo, conservação e asseio do edifício ·e 
despezas ·eventuaes ......... .. ....... , •..•. 

Pen são a •ü-.es ·aLumnos .. .. .. . . .... ...... .. . 
Prura mon.ta.gem e conservação d-e madlinas 

e app•arr-elhos dos ga;binetes .... ...... .... . 

To1ai da verba ............ · ..... . 
Quantia votada para 1911 .. .. ... . 

Differença para mais ·em 1912 .... 

A d:d'fenença lll'Qvêm d•a diminuição de 2 :000$ 
nas «Of-Hcinas», de 1 :000$ em «Mode'!os, 
desenhos e bib!iQtheca», de 9 :900$ nas sub-
consignaçõ·es ·e «Laborotori·os, gabinetes, 
•etc. >>, e «Para completa insta!Iação de ga_ 
binetes, etc . , que ·fioom consti1u ·-ndu uma 
sõ sub-consignação, de 200$ em «Illumina_ 
ção»; e o augmento de 600$ em «Objectos 
de exp•edien.te» 2 ele 2:500$ •em «Impressões 
avulsa s, publicações, etc.» ele 10 :334$684 
na sub-consignação para g.raUficação ad-
di c)onal a .Lentes oom m•ais de 10 annos de 
S·erv iço. 

AUXILIOS A AGRICULTURA E AS INDUSTRB.S 

I-.41<xi lio paTa a int1·oducçc/.o ele !'eproa~~,

ctores 

A uxi lios aos agr i·cult oo,es e criadores para a 
introducção de anima·es des tinados á re-
pr-oducção, ·de accôr.d:o. com o regulamento 
a.pprovado pelo d·ecreto n. 8. 537, de 25 de 
janei·no :dle 1911, oou com o que fôr ex!}e-
dido p ara m elhQr execuç1Lo do serviço .. . • 

7:500$000 
1:800$000 

4:000$000 77 :400$000 

100:000$000 

Papel 

487 :694$•684 

487:694$684 
487:360 $000 

334$684 

Our o 



II-il uxibios iliveTsos 

A lJ.x:Hi-o ·aos Est ados , ás m unic'paüdades, aos 
sy.ndicato·s e •a.s·3'ociações agricol:as .ou a 
pa;l'ticu1ar-es ·que mantiverem .ou funda1'E'm 
-est ações rugeonomicas ou •escolas p r a ticas 
d.e agricu·:rtuna, fazendas e campos de d e_ 
monstração, s uje 't.o.s a [programm.as •e ins-
tpeoção d:o Ministeri:o, nã,o €x;oedendo d e 
.20 :000$ o auxili-o a ça;d:a rqu a;J.. ........ . . . . . 

Auxi'Ji.o ao.s ·aglicultolr·es •e criadores :para o 
ti,anspo'li:e no paiz de a duhos, !mac<hin as, 
appa;r.elhos e nn strument•o·s agrícolas ... .. . 

Prem:lo.s d·e a nimação á :p-ecua,·ia, á :agrtcuL 
iuTa re ·ás ind.ustPias, :inclusive a de extmc-
ção d e ça;rvã-o de pedra . . ... . .... . . . . . . . 

AuxHio •á .Socied•ade Nac·.anal d•e Agricult u ra, 
deven do rupplicar 20 :000$ .pa,ra d·€·s-envo.Jve,r 
.seus :trabrulhos d e pr.opa.gan da, seu muzeu 
agri·CJo,la -e ifl:o·r·es•ta1, ·o rest ud•o das :P·lan~as 
utei.s á zoo1ogi:a agriçola do paiz, e 20 :000$ 
para desenvo-lver, no ·Ho·rto ·Fructicola da 
P·enha, seus campos de rexperienc··a , :e o 
•en·sillJo d-e agricultura pratica e de indus_ 
:trias 1runaes, ,en1 ·cujos cursos d~eVJer'á ·re. 
çeher até 12 a;lumnos gratuitos ind icados 
[pel·o Gov.erno .. . .. . . ......... . .. . ... . . 

Auxnli:o ao Muzeu :Oom:me·rc'·al do R i:o de lJa_ 
neiro, com a ob-rigação d·e adnütt k gratui-
tam.en te na :A!cademia de ;ComJm·er·cio 5O 
aJ!umnos d:esignados :Pe'llo Gov.er n;o -e :a rpres_ 
tar os serviços que for-em ·ex<'-gidos pelo 
mesm-o :Governo . .. · ... . . . . . . . ...... . ... . . 

Pa;ra ac<quisiçfuo d•e ovu~os de bicho de seda, 
afim de •se>'em distri:bu id<:>s .pelos serkicul-
toPes . ... . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . .. ..... . .. 

To tal da v.erba . . . . . ... . ...•. . .• • 

Quantia votada; p'ara 1911. • .. .... 

D:Herença para men os em 19 12 . .. 

A üifferença pTDVém da s up,pr•essão da C<S u b_ 
venção á Escola IOommercial da Bahi:a», 
ml. ômp~rtancta d:e 50 :000$, -da <<Subvenção 
á Escola de OO'lllm·erci-o do E xteTnato 
•Aqui.noll . n a impo·,,tancia {!e 20 :009$, _ e •da 

Po.r P m· 
s ub,cDn si-gna ções con signações 

160 :000$000 

o • • • •• • • • • • • 40 :00 0$000 

2()0 :00 0$000 

40 :000$000 

120:000 $000 

5:000 $000 

Pap'el 

665 :00 0$000 

66 5 :000$000 

9-55: 000 $000 

290 :000$000 

Ouro 



Por Por 
Narl:U.reza da d-e&pez.a sub-con signações consignações 

diminu 'ção de 20 :000$, na sub-consignação 
«Auxnio á So<Yiedade Nac'ionrul d•e Ag·ricuL 
tura" ten.do a ·3tfb-consign ação wAuxHio 
aos É sta.dos, etc.» sido d•:mimii'da de réis 
·lO :000$ para a for.maçãJo da sub-·consigna-
ção «•Au x>hlio aos ag-ricu ltores e co·iadore,s 
pan·a o transporte, n o .paiz, de adubos, .ma-
<!hinas, •apprur.elhos e instrumentos agric:o_ 
las" e da supp1'essão da consign.3.ção para 
reg '.stro genealogico e marcas de animaes, 
que passou para a verba 1'. 

YERBA 16a 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES E BIBLIOTHECA. 

Decreto n. 8.243, ele 22 ele set emb1·o ele 1910) 

Pessoal: 

Chefe do serviço . . . . . .. . 
2 Ajudanbes .. . .. . ... . 
1 !Bibliotheca·I'io .. . .. . 

12 _-\.ux.ilia·res 1·evisores . . 
1 Chefe de .expedição .. ... . 
4 Auxiliares praticantes . . ,, 

l\Iater :•a l : 

Orcl. 

8 :000$ 
5:600$ 
4 :000$ 
3 :200 $ 
2 :00 0$ 

ll'rc,t. 

4 :00 0$ 
2 :800$ 
2 :000$ 
1:600$ 
1 :000$ 
1:800$ 

Para acqu1&1çao de livros, moveis e estante3 
pa:ra a bibliotheca, compra •e expedição de 
pub':icações de propaganda ag.ri co1a e JOU -
tras, en.ca;d-eiTiações, !in1pressões e a rtig;os 
de expediente, asseio da casa e d 2spezas 
111iudas e iiTIP !l"!E~Vilstas, comprehend·E.nd.o o 
paga•mento de um gua• d·a do deposito, á 
razão de 200$ e de um serv.en te, á u·azão 
de 150$ men.saes .. .... . . . . 

Total da ve1·ba! ... . . . ... .. ..... . . 

Quantia vo·tada para 1911 ..... . . . 

12:000$000 
16 :800$000 

6 :000$000 
9 :600$ 0vo 
3 :00'0$000 
7:200$000 54:600$000 

110 :000$000 

Papel 

1·64 :600$000 

164:600$000 

164:600$000 

Ouro 



Na•tureza da d-esp.~a 

VERBA 17• 

SERVIÇO DE VBTERINARifo 

(De01·eto n. 8 . 3-31, die 31 c~e o1&t1<b,·o de 
1-910) 

l-Pessoa.! : 

D.irecto1"ia 

Ord. Grat. 

1 Direobo-r _gera.!. . . ...... 12:000$ 6:000$ 
1 Inspector v e t eT inaTd o, 

chefe de secção te_ 
chn.iqa .... ... . .. . . 8:000$ 4 :000$ 

1 Ohefe da secção de EX-
.ped:·ente .. . ......... 8:000$ 4 :000$ 

3 \Ajudan1-es .. • . . ...... . 6:400$ 3 :200$ 
1 Veterinanio . . . . . . . . . . . 5:600$ 2:800$ 
1 IA1.1:>..1·lia•r de 1" cl1asse, 

encarregado d>a 1Jh8Jr-
macia •••••••••• o •• 3:200$ 1 :600$ 

2 .Auxiliar.e.s d·e 2• classe. 2:400$ 1:200$ 
2 Guardas .. . ........... 1:440$ 720$ 
1 J=>riJm81i"·o o1lf i·ci>al . . . . . . . 5:600$ 2:800$ 
1 tSegund'Cl off'-cial ........ 4 :000$ 2:000$ 
1 'l'erceiTo Qf.ficial. .... . . . 3 :200 $ 1:600$ 
1 !Guard·a. do material, en-

ca11regado da exp·edi, 
ção . . . . . . ' . . . . . . . . . . . 2 :400$ 1:200$ 

1 Continuo • • o • • • • • • • • • • 1:600$ 800$ 
2 'Serven1es ( sala•rio men_ 

sal de 150$) . . ...... 

Inspecto1··ias 

Ord. Gra:t. 

1 O •Inspectar·es veterinarios. 5:600$ 2 :800$ 
23 Vetei':·nari'Cls .. . ..... ··'. 4 :800$ 2:400$ 
10 \Auxiliares de 1' classe .. 2:400$ 1:200$ 
15 Auxi.liares de 2• cl1asse 2:000$ 1:000$ 
23 Serv•entes (salan·io men_ 

sa·J de 100$) .... '' .. ' 

Por Por 
sub"consignações consignações Papel Ouro 

18:0GO~OOO 

12:000$000 

12:000$000 
28:800$000 
8:400$000 

4:800$000 
7:200$000 
4:320$000 
8:400$000 
6:000$000 
4:800$000 

3:60Ô$000 
2:400$000 

3:600$000 124:320$000 

,-

84 :00 0$000 
165:600$000 
36:000$000 
4-5:000$000 

27:600$000 . 358 :200$000 482:520$000 



Por Por 
sub-consignações consignações 

H-Material: 

Dl<rectomia e Inspectorias 

Arti-gos de expediente, ''•nclusive a oompra 
e conservação d•e machinas de escrever ; 
publica~ões de editaes, circulares e outrtns 
no interesse {!,o serviço, com;prehend•endo a 
Re-vista de Veterinania .e Zootech?'/Aa; ac.qui-
slçãQ e encadernação de Uvros, >revistas e 
jornaes scien.ti>fico.s e offi-ciaes ; compra e 
conservação 'd'e anov,eis; aluguei•s .de casas 
ou salas lj)ara as Inspeotorias e asse.1o das 
mesmas, e d·espems m!udas ou eventuaes. 

AcquisiçâJe> de vaccinas, medicamentos, 'ins_ 
truanentos drur.gicos, utensil 'os •e m•ater.ial 
de combate de epi:ooo•tias, inc~usive medi-
camentos ·e vaccinas .pa•ra disl' 1.buição gra-
tuita aos 1avrad01res e cria dores ; mont a-
•gem e custeio de pha>rmacias, !POlicliniea. 
laborate>tios -e postos de observação e des-
infecção ; e despezas com a execução de 
m:ed;das prop>hylacticas e de in5pecção ve-
terina1·ia nâJo comprehendidas em outras 
consignações .. _, .......... . .. .. ...... . . . 

Des,pezas de tmnsporte de· pessoal .e maÜl-
:rlal; compra, alim•entação e ferrag.em de 
animaes e acqu.i.>Sição e conservação d.e ve-
hiculos •para a eonducção i.Lo pessoal nas 
zon•a.s em que nãio houver meios ·raJ}idos de 
JocomoçâJo ; arreios .e accessorios para es. 
ses anima•es e v,ehiculos ; diarias e ajuda•s 
de cusrto comp.rehendend.o o pessoal ex-
tr.aor<'L'nario admi ttido lj)a:l1a auXliUa:r IQ ser_ 
viço de irradiação .e observaçã>O de .epizoo-
tias e o pessoal d•o Instituto Oswaldo Gruz 
em seTviço d;o J.\lljjnisterio da Agricultura ; 
indemnização e a·,eexporrtação de a nimaes 
e desp.ezas impr·evi.stas ... . . ... ........ . 

Subvenção ao Instituto Oswaldo Gruz, de ac. 
cõrdo com o ar-t. 59 d•o ·regulamento . . ... . 

Total da ve·rba ................. . 
Qu1anl!:ia votada para 1911 .. . .... . 

Differença para menos em 1912 ... 

136:800$000 

420:000$006 

335:000$000 

48:000$000 

Pap·el 

939 :800$000 

1.442:320$000 
1. 422 :'32 0$0 00 

20 :'000$000 

ÜU!'Q 



A dH<f.er.ença provém .da diminuiçã,o de ré's 
25 :800 $, nas sub-consi.gP..ações do pessoal 
das InspectoTias, .que foram r·ectiJ:ca1as 
de accôrdo com o a rt. 561 do Regulamento 
annexo ao Decreto n. 8 .331, de 31 de ou_ 
t ubro d·e 1910 , e d-o a ugmen1lo d.e 5 :800$, 
no material das consignações «D'·rectoria 
e Inspectorias», cujas sub-consi.gnações !o_ 
ram fundrlodas entTe ,si. 

ViE<RiB·A 18 • 

SERVIÇO DE PROTECÇÃO AOS IN:OIOS E LOCALIZA-
ÇÃO DE 'l'RABALHADORES NACIONAES 

(Dec1·eto n. 8.072, de 20 ele j1•nho a>e 1910) 

I- Pessoal: 

Di·rectoria 

1 Di1·ector geral ......... . 
2 Sub-di:rec-tores .. ...... . 
2 Ajudante-s techn · cos .. . . 
1 A·gronomo 
1 Desemhis-ta . .......... . 
1 .Desenhista a uxi•li-ar .... . 
1 Secr.etari·o . . . .. .. .. . . . 
3 Primeiros oJficiaoo .. ... · 
3 Segundos offic'aes ..... . 
3 Terceiros officiaes ... . . , 
1 Porteiro ...... . .. . ... . 
1• Continuo . . .... .. ... . . 
2 Serventes ( salari<:> m•en_ 

sa·l de 150$000) ...... 

lnspectorias 

13 I n spectores ... _ ... . . . . 
10 A judant es ..... . 
1r3 •Escr-eventes .......... . 

!I-Material : 

Onl. Grctt. 
12 :000$ 

8:000$ 
6:400$ 
6:400$ 
4 :800$ 
3:600$ 

5 :600$ 
4:000$ 
3:200$; 
2 :000$ 
1:600$ 

6:400$ 
4:800$ 
2:000$ 

6 :000$ 
4:000$ 
3:200$ 
3:200$ 
2:400$ 
1:800$ 
1:200 $ 
2:800$ 
2:000$ 
1:600$ 
1:000$ 

800$ 

3:200$ 
2:400$ 
1 :000$ 

Para obj.ectos de expeddente da D:1·ectoria, 
pub':icações, im,p ressões e encad·ernações .. 

Por P<Yr 
sub-consignações consignações 

18:000$000 
24 :000$000 
19:200$000 

9 :60 0$ 000 
7:200$000 
5 :4 00$000 
1:200$000 

25 :200$000 
18:000$000 
14 :400$000 

3 :000$000 
2 :400$000 

3:600~000 

124.:0.00$000 
12 :o·oo$ooo 
39. :000$.000 

20:400$000 

151:200$000 

23.5 :800$000 

Papel Ouro 

387 :000$00.0 



Nrutureza da. dieslpez.a 

Para assei:o d:o edifi-cio, car-r·etos e despezli.s 
miudas e de promptJe> pagamenll'D ....... . 

Ao ve>rtei·r:o (auxH:·o para aluguel de casa). 

Pan·a oCCOl'l'er á ~lespeza com as Inspectorias 
e Ieva.r a effei!l>Q a fun.da çãJO e manutenção 
de centros agri.colas, comprehendendo os 
ven.cim-ente>s •do pessoal effootivo <los mes-
mos cen1·r:os; acquisição e demarcação de 
tel'ras ; obras de ce>nstrucçã:e>, aber,tu ra de 
caminhos e o ma;'s que fôr n ecess·a·rio ao 
serviço nos ·Estado-s e na IC'api.tal F edera·! ; 
grati·fi·cações ao pesse>al extram·dinari:o de 
que tr<Utam os a·rts. 53 ·e 54 dO •regulamen_ 
to ; f.ra.nquia teJ.egraphica, diar'as, a judas 
de cu&t:o, passagens •e t•ransportes, inclus:i -
ve os de indios e .traJba:1had:ores nacionaes . 

Pára occorre.r á despeza: com a fundação e 
ma nutenção d.e povoações indígen as e com 
a distribuição aos índios d-e -roupas, fe r -
o·amen bas, utensilios e 'DUÜ'()S brind·es, a:i-
memto. medicamerutos e :o mais q ue f ô.r ne _ 
cessaria de accôrdo com o ·r egulamento. 
oompnehendend'O o pagam ent:o dos venci-
men tos d:o pe·ssoal effeotivo das mesmas 
Jlovoações .. . ..... . ... . ....... . ... .. .. . 

Para despezas iffiiP'rev.'sbas •e eventuaes .. . . . 

Tota,J ela v·er.ba . ...... . .. .. ... .. . 

Quantia vo tada pa-ra 1911 ... . . . . 

DiHer·ença opaora m enos e m 1912 .. 

A differ-en ç.<t provém ela •reducçfuo de •réis 
186 :000$. na sub-con signação «Para d·es-
pezas imprev-istas e eventuaes» ; da dll 
150 :000$, na «Para occorrer ás despezas 
com as Ins,peoto·rias e levar la effeito a 
fundação e manutenção .de poV'Dações f.n-
digenas, etc.l> (qu e nesta p-roposta foi des_ 
dobrada oem d ua,s sub-consignações) e {la 
de 100 :000$, na <fl?la~ra .transporte oe 't-ra -
•bailhadon'oo n aci.on a:esl>, a qual f:oi SUJ>pri-
n1~da. . , ~' 

P:or P::>r 
sub-con.signa ções consignações 

6 :000$0 •)0 
600$000 27 :O OO~OOú 

250 :000$00 0 

200 :000$000 
100 :000$000 

Papel 

577 :000$000 

964:000$00 0 

1. 400 :0 00$000 

436 :0 00$0 00 

Ouro 

4 



Nart.ureza .d.a despeZ!a 

VERJBA 19• 

ENSINO AGRONOMICO 

(Dec1·eto n. 8.319. ele 20 de ontnbro ele 
1910) 

Pessoa.J: 

et) Esco•la Sup:erio·r ele Agricultura e Me. 
dio!•na V•eterina.ria: 

1 Di•rector ..... . ... . .... 8:400$ 
6 Lentes cathedraJti.cos ... 6:400$ 3 :200$ 
6 Lentes substitutos ...... 4:000$ 2:000$ 
1 ProfessoT de d.esenho ... ·3 :600$ 1:800$ 
6 Oonserv.adores (.art . 29) 1 :600$ 800$ 

25 Auxilliar.es de ensin.o 
(art. 79) ... ' ... ' . . ' 1 :800 $ 

l Secretfl!rio .... . ....... 4:800$ 2:400$ 
1 Bil:Yliothecario . . . . . . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
2 Escr':ptura~rios ..... . . . 3:200$ 1:600$ 
1 Pharmaceutico . . . . . . . . 2 :400$ 1 :·200$ 
1 PoTteir.o .......... . .. 3:200$ 1 :600·$ 
2 Continuas . . . . . . . . . . . . . 1:600$ 800$ 
3 :Bedeis . . . . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 800$ 

b) Fazenda: tEx<perimen.tal annexa á Escola 
Superior de Agricultura: 

1 Di•rector .... .. ..... .. . 
1 IChed'e de culturas .. ·' · .. 
1 Auxiliau· .......... . .. . 
1 Jardine '<r<> •horticultor .' .. 

4 )80 0$ 
4:000$ 
3:200$ 
2:000$ 

2:400$ 
2:000$ 
1:600$ 
1:000$ 

b) Fazen<la E:x>peilimental a:nnexa á E ·soola 
Superior doe <Ag.riculrt:ura: 

1 Direo1loor ...... , .... , .. 
2 MestTes de oíificinas ... . 
1 'Mecanico ............ . 

4 800$ 
2 400~ 
2 000$ 

2:400$ 
1 :20 0$ 
1:000$ 

Por 
sub-con.signações consignações 

400$000 
il7 600$0~0 
36 000$000 

5 400$000 
14 400$000 

45:000$000 
7:200$000 
6:000$000 
9:600$000 
3:600$000 
4 :800$000 
4 :800$000 
7:200$000 

7:200$000 
6 :0 00$00ú 
4:800$000 
3:000$000 

7 200$000 
7 200$000 
3 000$000 

210:000$000 

21:000$000 

17:400$000 

Ouro 



à) !Escola de Ag>ri.cultura annexa ao Posto 
Zoo technioo .Fed•era;J· em P.inhe''1r.o. (De-
.creto n. 8. 36 7, de 10 de n-ovembro de 
1910) : 

:. 3 Len.tes . . .. ... . ...... . 
.3 P.repant;d<:rres ·repetidores 
. 1 il'ro.f.essor de desenho re 
· rtopographia . . . ... ·' · ., 
·2 Conservadores 'im;p·ecto. 

a•es de alumnos ..... . 
1 Economo ............ . 
1 Medico .. ... .... . .. . . 
1 P harmaceUitioo ...... . . 
1 '1\l[estr.e de <gyl!Iln a&tica e 

e:l<erci.cios mH'tares .. . 
2 M.es•t1·es de o fficinas ... . 
1 Che:fle de j rurd·ini'Cultura 

e hor.ticUI!tura . . ... . . 

5 :·600$ 
3:600$ 

.3 :600$ 

2:000$ 
2:000$ 
4:000$ 
2:400$ 

2 :000$ 
2:000$ 

.3 :600$ 

2:800$ 
1:800 $ 

1 :800$ 

1:000$ 
1:000$ 
2:000 $ 
1 :200$ 

1 :000$ 
1 :000 $ 

1:800$ 

e) 'Escolas Médias ou Theorico • .Praticas da 
óBaJhia e do Rio Grande do !Sul, na f&rma 
{los üecr.etos ns. 8. 516, de 11 de janeiro, 
e 8 .·584, de 1 de m taTÇo de 1911 : 

2 Dir·eotones ...... . . . . . . 
10 Lentes ... . . .......... . 
LO PlrepaTacl'o•res r·epe~b'do:res 
2 Professores de d·esen ho. 
6 :Con.sei'vador.es inspeabo·. 

1·es de a lunmos ... . .. , 
2 !Econounos .. . .. ........ . 
2 Mestres d·e gymnastica e 

exer·cicios mi!ita;res ... 
2 C hefes de pr a tiaa ag1i• 

cola· e h'Orticola .... . . 
4 M•estres d e officinas ... . 
2 Sooretarios -·bibliotheca -

rios .. . . .......... . 
2 Escriptur<a:Jios ...•..... 
2 Porteiros .. ·'· ... .... . . 
2 Cont inues . . . . . . . . , . . . . 

Ord. (frat. 

5:600$ 
3:600$ 
3:600$ 

2:000$ 
2 :000$ 

2 :000$ 

3:600$ 
2:000$ 

3 :200$ 
2:400$ 
2:0 00 $ 
1 :200$. 

3:600$ 
2:800$ 
1 :8 00 $ 
1 :·800$ 

1 :000$ 
1:000$ 

1:000$ 

1·:800$ 
1' :000$ 

1 :600$ 
1 :200$ 
1 :000 $ 

600$ 
:~:-

PoT Pw 
sub-cO'll.sig.nações e;on._<;ignações 

25 :200$000 
16:200$000 

5 :-100$000 

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

3:000$000 
6:000$000 

5 :400$000 

7:200$000 
84 :00 0$000 
54:000$000 
10 :·80 0$000 

18:000~000 

6:000$000 

6:000$000 

10:800$000 
12 :0.00$000 

9 600$000 
7 200$000 
6 000$000 
3 600$000 

79 :800$000 

2:3 5.:2·00$00 0 

Papel Ouro 



P ox Pio!V 
NaJtUJre za da doope2l,al sub -~consig-ruaç.ões co.11tsignações 

f) E scolas PraJticas de Agr-icultura cu stea-
das p .ela União na J'6I'l11a d•o art. 548 
do deoreto n . 8 . 319, de 20 de -ou tu b ro 
de 1910 {pessoal pa.ra tres escolas) : 

3 
3 

3 
3 

3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
6 

9 
9 
9 
9 
9 

0Td. (rl·at . 

D i·Pectores . .. . ... . . . . . 2 :400$ 
,professores ( d ·esen.lb.o, 

topo.gra.phi•a, m .ecand-ca 
ag:rico!.a, oon stru cções 
Turaes. drenag-em •e 
1'-rrigação) . . ... . .. . . 4 :800$ 2 :400$ 

Professo•res prima-rios .. 2 :000$ 1 :000$ 
A!djuntos (at'Í:. 229) . . . 1 :600$ 800 $ 

01"d, G, ·.at . 

Chefes de cultura .... . . 2:400$ 1;200$ 
.Jardineiros_hol'ticult-ores 1 :6 00 $ 80 0$ 
Mest·res ele gymnastica e 

~eX!er.ciüios militares . .. 1 :600$ 80 0$ 
.Secretarios_b i b l i o1 h ·.e-

carios . . . . . . . . . . . . . . ' 2:400$ 1 :2 00$ 
•Conservadores inspecto-

res de a lumnos .. . .... 1 :600$ 800$ 
Economos . .. . ... . ... . . 1:6 00$ 800 $ 
Portei·ro·s _.contin uos . . ... 1:600$ 800$ 

•Mestres d.e offidnas . . .. 1 :600$ 800$ 

g) Aprendizad-os Agr.'·colas (pessoal ;para 
nove Apren diza.d-os, .sen do <tres in sta:ll a -
dos e custeados •pela U n ião.. n a ;fôrma 
dos decretos n s . 8.·357, 8.358 •e 8.365, 
de 9 e 10 de novembro d·e 1910- S. SL 
mã-o, BaTbacena ·e .S. L uiz das Missões 
- e seds apenas ·custeado-s pela U n ião, 
na fôrma dos arts. 554 e 557 d-o decreto 
n. 8 . 319, de 20 de -ou tubro de 1910) : 

Di·rectores . . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2:000$ 
Auxih'ares agronomos .. 3:200$ 1: 600$ 
Professo•r·ES primarias . . 2: 000 $ 1: 000 $ 
Adjun.tos 1 :60 0$. 80 0$ 
Escriptu rarios 2:400$ 1:200$ 

7 :20 0$0 00 

21 :600$000 
9:000$000 
7 :200$000 . 

10:800$000 
7 :200$0 00 

7:200$000 

10:800$000 

7 :200$000 
7 :200$000 
7:200$000 

14 :4 00~ 0 00 

~-··----·-

54 :000$000 
43 :200$000 
27 :000 $éoo 
zi :•60Q$000 
32 :400$000 

117 :Q00$000 

Papel Ouro 



Na~tul'eza -d_a <'testpeza 

Onl. G1·at . 

9 Economos ...... . ..... 1:600$ 800$ 
9 C<>nservadol'es inspecto. 

res <Ie alum<rros .. . .. . 1:600$ 80 0$ 
9 IOhefes de culturas . .... 1:600$ 800$ 
9 J ardinei·ros-hoPticul lOTes. 1:6 00$ 800$ 
9 Pra 1Jioos d.e indust1•'as 

agricolas . ··'· ....... 1:600$ 800$ 
18 M-estres de offlc inas . . . . 1:600$ 800$ 
9 Porteiros.c ont inuos ..... 1:600$ •800$ 

h ) Est ações •Experimen.taes (pessoal 1pa ra 
tres es tações, send<J uma insta:lada e 
cus teada pela Uniã•o., na fórma do {!e-
ereto n. 8. 3•5,6, ·de 9 de novembr-o <I e 
1910 - Estação Expe·rimenta l de canna 
de assucar em .Cannpos - ~ d uas a.pe. 
na s custeadas pela un:·ão, na fôrma do 
a rt. 566 , do (!ecreto n. 8. 319, de 20 de 
outul:n<J d e 1910) : 

01·d. ·arat. 

3 Directores . . . . ....... . 
6 Chefes (! e secçã-o technd" 

ca . ..... . .. . .... .. . 
12 IA.iudan·tes d-e secçãio ... . 

3 J a r dineh·os. lhorticultores 
3- oEscr iJptu rarios-bi bliothe_ 

8 :0 00$ 

5:600$ 
4 :000$ 
1:600$ 

cfl!r ios . . . ........ . .. · 2 :400$ 
3 Porteiros.·c-onrt." nuos. . . . . 1 :600$ 

4:000 $ 

2 :800$ 
2 :000$ 

800$ 

1 :200$ 
800$ 

;) Postos Zootechruicos fundad<Js com au-
xil io da União (pessoal pa·ra d<Jus pos. 
tos, arts . 577 e 57 8 ) : 

01'd. Grat. 

2 Di rectot·es . . .. . ...... . 8 :000$ 4:000$ 
4 Chefes <l e secção t ec1mJ. 

ca .. . . . ..... . . . .... . 5:600$ 2:800 $ 
·Ajudantes . .. ... .. . .. . 

2 Auxili'a res ( picad<Jres) . 
2 Preparadores ........ . 
2 S ecretan·,os . . ...... ... . 

4 :000$ 2 :000$ 
1 600$ 800$ 
2 800$ 1-:400$ 
3 200$ 1:600$ 

Por Poo 
s·ub-c=sig,nações consig-nações 

21 :ll00$000 

21:600$000 
21:-600$000 
21 :·600$000 

21:600$000 
43:20 0$000 
21 :600$0 00 

36:000$000 

50:400$000 
72 :000 $000 

7 :200$000 

10:800$000 
7:200 $000 

24: 000$000 
33:600$000 

36:000$00 0 
4 :800$000 
8 :4.0 0$00Õ 
f).;Jil)Q_$.Q.9.0, ._ -

391:00 0$000 

183:600$ 000 

' 

. ' 

. --, 
Papel Our.o 

~ . ' ... : 
' · 



2 E&c·ri.ptuPari-os 
2 P.o-r1tei:ros-oontinuo.s . .... 

2:000$ 
1 :600$ 

1:000$ 
800$ 

j) Postos .d.e ·se1ecção .de gaclo naci;cmal 
(pessoal •prura dous ·püstos, art. 482): 

Onl., G·rat. 

2 Directore.s . . . . . . . . . . . . 8 :000$ 4 :000$ 
4 Chefes de secção t<>ohni-

c a . ................ . 5:600$ 2:800$ 
6 Ajudantes .......... . . 4 :000$ 2:000$ 
2 •A uxHi ares (picadores) .. 1:600$ 800$ 
2 Pr-eparadores ......... 2:800$ 1:400$ 
2 •Secl'eta .rios . . . . . . . . . . . . 3:200$ 1:600$ 
2 Esc1f ·ptura·nios 2:000$ 1:000$ 
2 Porteiros-contin uos .... . 1 :-600$ 800$ 

k) . Estaçõ·es Zootechn.i.cas R egi.onaes (•pes-
.soal para sei.s estações .. .art. 4 8•8) :1 

6 -Chefes .. . . . . . .. . .. . .. . 2 :000$ 1:000$ 

l) Campos <l€ üemons-tração (.p.essoal para 
oitü c•aunpns de demonstPação, sendo um 
<le plantas fructLfe r.a.s um destinado á 
cultura d•o .a.noz e s~is pa;ra diveorsas 
culturas, na .fôrma •dos at' ts . 54•3, 408 e 
569 do Regulamento): 

8 Directo-r.es ........... .. 
8 Chefes de cultums . . .. .. 
8 Jardinei•ros_horUculto>'es 

0 ?'d. Grat, 

4 :000$ 
2:400$ 
1 :600$ 

2:000$ 
1:200$ 

8DO$ 

~) Escolas P·e·rmao.~ntes d:e Lacticinios : 

1 Director . . . . . . . ...... . 
1 •Prof-essor ;p·i'imari•e· .... . 
1 Es·crev.en te . ... ........ . 
1 Iv.t-e&tre de ladicind-os .. . 

Ord. Grat. 

4:000$ 
2 :.000$ 
1:600$ 
1 :600.$ 

2:000$ 
1:000$ 

800$ 
800$ 

P.o.tt Por. 
sub ..~con.sigr.uaç,ões consignações\ 

6:000$000 
4 :800$000 

24:000$000 

33:600$000 
36:000$000 

4:800$000 
8:400$000 
9:600$000 
6 :000$000 
4:800$000 

------

18:000$000 

: .· 

48:000$000 
28:800$000 
19:200$000 

6 ;000$000 
R' :06 0'$0'00 · 
2.,;•!9b$tlOO 

' 2'i ~(Jil $"b"OO 

127:200$000 

127.:200$:00.0 

18· :0.00$000 " 

96:000$000 

13' :8 ü-0$0'tl'0'' 

Papel Ouro 



Nwtureza d·a despeoo. 

?l.) Cursos am bula n.tes : 
01·d. Gntt. 

12 Profes:.Sores ........ . .. 4:000$ 2:000$ 
12 Ajuda ntes . ........... 3:200$ 1:600$ 

Mest1·es de ·lacticin'os .. . 2:000$ 1:000$ 

!Material : 

Pa.ra despe>Jas i!e instoaUação e de adaptação 
dos i!iversos ·estabeleciment<ls e outras 
previstas n.o Regulamento annex,o ao de-
cret<l n. 8.319 e no que foi approvado 
.pelo decreto n. 8. 367, de 20 de outubro 
e 10 de novembr<J de 1910, comprehenden. 
do o cust.e;io dos mesmos esi;a,belecimentos, 
inclus.'ve as Esco·las da 'Ba.hia e do iRio 
Grande do 'Sul, a que se a·ect'ere a •letra e d·o 
titui<J «Pessoal», e o JJagamen.t<J de f·eito-
o·es, operarias, traba lhadores e moais pes. 
soa.! não especifi<:ado nesta tabel:a; pas-
sagen-s, t-ra nspol'tes, dianias e ajudas de 
custo ; a:rtigos de expediente., pu'bL'-cações, 
mobiliaria e deo;;pezas eventuaes e impr.e. 
vi>;tas, comJ)'rehendi·da a quantia de réis 
250 :000$ paro uma Estaçã<J EJCI>erimental 
e um Posto Z oote;;hn.· co no Rio Grande do 
'Sul, de conf.omlidade com <l artiog<J 3• do 
decreto n. 8 . 810, de 5 de jul•h<l de 1910 ... 

Total da verba ...... . .. . .... . .. . 

Qu•a ntia votaocla pa1·a 1911 .... . , . . 

.Differença pa·ra menos em 1912 .. . 

No p essoal houve o a ugmento de 61 :200$ na 
lettra c "Escolas Médias <lU Theol'IÍco-Pra . 
t icas», com o accrescimo nas duas esco·las 
d.e dous conservador es-inspe.ctores de alu-
mnos, de accõrdo com o art. 1.59, e, por ter 

de ser le cclonado no eX'eTcic'o vind<Juro o 
segun<;l.o anno do cur-so, de quatr<l 'lentes e 
quatro J)reparado:res-repeti.dores, de accõ.r . 
do -com os a rts. 140, 142 e 170 dO Regu. 
lamer>;!o anpex<J a•o decreto n . 8 . 319, de 
20 e outubro de 1910 ; no materia~I h<Juve 
oa deducção de 361 :200$.1 por •se haver ·re-
dl,l'liodo €Ssa quantJia na consignaçã<J «Pll!ra 
despezas de ins•tal!açã<J e .ooaptação dos 

'ror P.o.r, 
sub-cansignaçõ<es con.3ignações Pa.lle l Ouro 

72 :000$000 
57 :600 $000 
15:000$000 1H :G cq:ooo 1. 741 : SOO~O OO 

2 .128:200~000 

3 . 870:000$00 0 

3.920:000$000 

50 :000$'00 0 



Nart:ureza da desp.ez.a 

dh•ersos -es1a:belecJ'rmentos, •etc.» e o a u _ 
gmento de 250 :000$ para execução d o d e-
creto n. 8. 810 ,de 5 d-e j a n.eiro de 1910. 

VERJBIA 20• 
EVENTU AES 

rara occorreor a quaesquer des.pezras e>Otraor_ 
di na:rias e imprevistas. in clusive o paga-
·Jnento d:e g.rati.fic ações por e:e: vlços Px-
traor<l inarios, e vencimen to.s a .amp·re•g 'ldos 
em com1nissão 1 pase:a.gens e a judas <le c usto 
não cotn1prehen.d,iclas em outras ve1·bas . .. . 

T otal da verba . ....... .. ....... . 
Quan1ia vota-da para. 1911 ....... . 

Por 
sub-conslg-nJ~õe~ eon .:: ignações Papel 

200 :000~000 

200:000$000 
200 :0 00~000 

Ouro 

Art. 20. Revog-am-se as disposições em contrario. 
Sal a das Seasões, 21 de novembro de 1911 - Ribeiro Junq?J6Í?'a, r esirleute. - Raul F m"'''.andes. relnkr.-

Soa,·es dos Santos.-liome?'O Baptista.- Antonio Oarlos. - E'rico ( oelho.- Alcindo Guana-bw·a. - .1 as8os d Mi-
randa Filho.- P ed?·o Pe1"1'1<tm.buco. ·- Cardoso de Almeida. - Sergio Saboiu,. 

PROPOSTA DO GOVBRNO 

Art. 1o O Presidente da Republica é aut orizado a rlespender pelas repa t.ições elo Ministerio da Agricultur3 
Inilustria e Commercio, com os serviços designados nas seguintes verbas . a tJUanti • ele 7UU :0001<, 0uro, e a de 
19.507:325$236, papel: 

1 • Sec.re'ta'l'i.a de Estad'O e serviço doe corusubta ..... . . •• ...... . .. 
2. DiJl·ecrt:mi-a Geral idce O mtabirlida.J'" . ....... . ... .. ... . . .... . .. . 
3. Jmm.i;g>ração e Coloniz.aGfuo .. . . .. . · ..... . ........ .. .... . . . . . . 
4. Expa.ru;;ã'O Ec()(l1jOf!J1ica d.o Ht'azH .... . . .. . . . ·:- .. .. . . . . . . , .. .. . 
5. J ·rur-d!·m /Botruruioo .. · . . . . .... .. . .. ... . . ..... .. ..... . . .. . . . . . . 
6. ·Serviço d·e InSiP~Cção e Defesa Ag1!'ioo'lral ...... . ... .... . . .... . . 
7 . Posto ZoOII:lechnioo Flede>ral . ... . .. . . .......... . . ...... . . . ... . . 
8. Escalas d-e .&prrend:iz.es AJr:tifi<l€S . . · . .. .... . . .. . . ....... •..... 
9 . .S1€!r'Vdço Ge~D<logioo e IMine<Pal.ogico do B razil ..... ... . .. ..... . . 

10. Junta C<>mmer-c!ra.l e ITunlta de COJr-re'tomes .... . ..•.....•..... . . 
11. D.ilrecltor.ira Gerra1l de ErSitaüsUca. ...... . ...... .. ... . . .. . .. . . .. .. . . 
12. DhrecstO!ria d'" Meteo'l'Olog-ira e Asbr.on-omi·a .. . ... . .. .. ... . ..... . 
13. 1\1uz.eu NacirOI!JJal] .... . . . . . ..... .. ...... . ...... . · ... .. . .. _ .... . 
M . EscoJa rd1e Mina:s ........... ... .... . . .. .. . .. ... . .. . .... . _ .. . 
1·5. IA.ux;iilioo á Agric-ultuu·.a. e Indusinias .... .. ..... . .. ... .. . ...... . ,. · 
16 . Sea-viÇJOs ldre Inliorrmações e •B ib!li<Ybheca .............. .. -. ..... . 
17. Serviço d·e Vert:enirruania .. . .. . ...... ... .... . ... . ...... , . .. . ... . · 
18. •Serviço de !Protecção aos Indios e Locallzação de T i·abalha -

dores Nacion aJPs . .... .. . . ..... .. . .......... .. .. ....... . 
19. Ensino :A .. g1t'OU101mi-co . . .. ....• ........... . ... . . . .. . ........ . .. .. . 
20. EV~e<I~otuares. . . . . . ... ... .. . .. . .. . ... . .. . .. ... .... .... .. .. . . 

.. h --·- .. 

OURO 

30 0 :00 0$000 
300:000$000 

100:000$000 

700:000$000 

PAPEL 
490:840$000 
<!0 8 :550$00 0 

4.109 :26 7$50 0 
200 :00 0$00 0 
417: 435$000 

2.036:400$000 
547:400$00 0 
960:000$00 0 
373: 800$000 

97 :072$118 
1.046:142$500 

669 :080$ 000 
53r8 :058$.118 
477: 360$000 
8·6·5 :000$00 0 
164:600$000 

1. 4.22:320$000 

964:000$000 
3.620 :'000$000 

200:000 $00 0 

19 . 507:325$23 6 



NOTA 

Na sessão de 11 de DezembTo f.al1a:m os Srs. J.os·é Maria Tou-
rinho, José Bonifí:tcio e J3•arbosa ·Lima . .São lidas .eínendas'. 

·Erh 12 fallam os Srs. Defreitas e Barbosa Lima. E' encerrada 
a discussão do projÚ to. 

A M·esa T·ecusa, por infringentes (].o R egimento, as seguintE;:;; 
emendas: 

.Alccrescente-se -onde convier: 
Art. Os estabe~ ecimento.s ruraes que forem installados por 

particulare;s, -empresas ou companhias, nacionaes ou estrang-eiros, 
nó Territorio Federal do Acre, pa:ra ·cultivo, mediante plantio 
regular, ·çla seringueira (héve.a brasiliensis)' desde que s~tisfaçarrí 
ãs exigencias do pres·ente .artigo ·de J-ei .gosarij,o ·de complet.1 

,isenção de direitos de exportação para a borracha que produzirem 
de cultivo e que benefi-ciarem por processo que fôr acceito pelo 
Governo •como convenientemente efficiente para competir,. nos 
mercados co.nsumidores, com a;. cultivada e beneficiada em qual-
quer outra região do ·gl_obo : 

Para gosar, porém, d·ess~ isenç~o compl~ota de dir.ei.tos ele ex-
_portação para a borracha que cultivar e beneficiar, deverã o esta-
be~ecimento rural,. installado e apparelhado de conformid"ãd.e com 

_ os termos dest e artigo de lei, sujeitar-se á eftectiva fiscalização 
do Gov-erno para que fique bem verificado que, além -d.ás plànta.-
ções r egula,r·es •e do a:pparelh'amento para beneüci-amr;mto .efficiente 
da bornacha ·cultivada a •f!X•portar, -dispõe tambem .de: 

a) . un;t nucleo, pe)o 111enos, de popu~ação , funcJ.ado em locali-
dade ap:ropria,da, con~enientemente ·sa,neado ·e :mantLd!o em ·boa,<;; 
condições sani,tarias , .co.m hospital, ambul.ancilas -e postos medicos. 
cooperativas de consumo de comestíveis e artigos de agasalho ·e 
de hygi·ene, associação de mutualidade beneficente, casas e ran-

5 
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chos de morada construidos em boas condições de hygiene, centro 
para div~rs5es e para exercícios physicos de adu' tos e àe menores, 
e·scola primaria diurna e nocturn·9., gabinete de leitura e tudo 
quanto possa concorrer para elevar as forças pllysicas, moraes e 
intellectuaes do operariado ahi r eunido; 

b) plantações regulares e bem cultivadas de cereaes. legumes 
e fructos d{) paiz; 

c ) <pastos, cuna.es, estabulos, chi.q·ueiros e gallinib.eiros prepa-
rados e utilizados para a criação racional do gado vaccum. ca-
vallar e lanig.ero, dos su:inos, d.os g.al!inaoeos e .de outros ·animaes 
-domesticas •em proporção, pe1o menos, com as exigencias da vida 
normal, com boa, sadia e farta alimentação da população gccupa-
iía' no.s diversos serviÇos dq Clltabel'ecímento e · a elle aggregada; 

d) caminhos, abertos •e co:nservados- .em •boas -con-dições de 
transiio facil e commodo, ligando os -centros, -de cultura e de cria-
ção do estabelecimento aos r~pectivos nuc'eos de popul-ação. 
estes ··entre si e ·ao porto •fluvial, á . estaçãio de via ferrea, _ O)l á es-
trad-a g-eral de rodagem. que for mais proxima, ou mais conve-
niente; 

' e) uma area -con·finante, ·in.anUda -cuidados•àmente no estado de 
. , I 

flures·ta -nlllti-VJa, que s·ej.a, pel•o merws, igu1al á .terça parte -da area 
utilizada'· •par.a ·plantaÇões, criação, >habitição, armaz·ens e dépo• 

· sitos, .mvmi:nhos, ·et~., 3JI"ea es!sa (\-e floresta nativa que poderá, na 
tot.aiidade estipulada, c~nstituir uma sõ fiore8ta. ou diversas pa.r-

.. cíaes, dis-postas" ·por-ém s·em<pre, de pr.eferencia; · na:'s ' !prüJ.cipaes 
ca.beceiras dos cursos de agua, mesmo ' pequenos, qÚe circularem 

'· I>'elas terras do estabe'ecimento rural; ,·, 
f) orlas de matto, nunca' inferiores á 25 ''metros" de targm-.a. 

ao longo de ambas a,s margens dos cursos d-e ag~a e deis camínhàs 
ou estradas que atravessarem as terra-s do -e-stabelecimen'tp rural. 

I§ 1.0 ·Se 'OS Esta,d•os ·dia P.arã ' e dl0 .A!maz.onas concede'r.em, p'br 
"'leis expre·s~as. -o mesmo favdr.' de isenção· 'completa' dé ·aiJ.;·e'itos ·de 

exportação para à borracha cult1v·ada ·e ben•eficia,dã •em estabeleci-
mentos ·l:U•rrues · insta'llad-os e manüdo.s 'n·ks:ses · IDstados, e'm .éondi-

.· çõés .id,Enticas ás · estipuladas no pres-ente· aPtigo de lei. a União 
bs auxiHarã, ent'r.ando, duráalte 20 ·ánn-os, · pam ·-o co·f·r-e 'P'Ublico de 

:caclt!i um desses dous Estad·os, ·-com á quant-i'a de 500 réi.S por kilo 
. de' borracha r em t:aes condições effectivamente exportada. 

§ 2." Será isenta •a.4 direitos aduaneiros, inc'lusive~ os de exp·e-
diei:J.te, a importação que q_u_alquer dos estabelecimentos rura,es 

-r ·'"' 
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favo!'eci·dos pela presente J.ei fi~er co.m destino á iootallação, á 
movimentação, ou áo d·esenv-olvimento dos seus respectivos ser-
viços e trabalhos de: 

a) machinismos, apparelhos, vasilhame, ingr.edientes, mate-
rias primas e accessorios; 

b) embarcações de qualquer tamanho, vehicu·lÓs ]Iara qUial-
quer systema de t racção, animaes para reproducção, adubos chi-
mico.s ou naturaes, sementes, trilhos e seus accessorios, arame 
faTpllldo para .cercas, -otm€mto ·e mrutérial meta!llico · ];}ara pont-es, 
para tramways, para officinas, armazens, depositos, escriptorios, 
ra.n·chos e casas de mor·ac:l.ia, fluctuantes, etc , 

I§ 3.0 Nas vias ferr.eas de proprledade da União e nas embar-
cações das linhas de navegação costeira ·e fluvial por el'a subven-
cionad•as concederá o Governo: 

a) transporte gr.a.tuito para os arti'gos ·especi'ficados no §' 2°, 
quando destinados aos fins n elle in·dicados; 

b) transporte, com 33 o/o de reducções s'obr·e as taxas das ta-
rifas ferro-vi·arias e os- fretes marltimos e fluviae-s, para a borra-
racha de ·cultiv·o beneficiada, legumes, fruetos, -animaes e demais 
productos dos ·referidos estabelecimentos ·ruraes. quando tiverem 
de ser transportados, de umas para outras loc.a1idades, dentro da 
região n.acion-al d·ênominad-a Amazonia. 

•§ ·4. 0 Aos estabelecimentos ruraes ·installad·os e mantidos de 
confor.mi·dade com -estas pl'escriipções s•erão ·suspensos, ou mesmo 
recus·a-dos, os favo>res conced'Íidos se se l'e<:usa'l'em a: 

a) fornecer aos agentes fiscaes estatí-sticas ann-u·aes, organiza-
das d.e accôrdo com ·os mod•elos .regulamentJar.es, ·discriminando· 
com verdade as quantidades e numero de tm.balhadores de um e 
outr·o SJeXJo; adultos e men.o.res·, em serviço activo ou accessorio, 

. ou s&niplesmente. agJgreg.ados; d·e fami'li.as localizadas, d·e baixas a!ó 
hospital, de soccorros domicili•ares, d.e .fallécimentos, :nillsclm·entos 
•e casamentos, de. :flr.equen-cfa 4s oescolas, d·e .consultas nos . gabinetes 

·de loeituTa, de diN>ersões ger.a.es realiz•aJd,as , '>de P'lantas cultivadas, 
dJe animia:es extstentes, protd>u'l!idios e utilizados, d·e kilos ·de borra-
cha d•e cultiv.o ·C de s1mples ex·tracção ben-etidada e .da "Cxportada, 
de kilos .ou. l·itros de caJd.a IUliJ. d-os demais p.roduct.os d ·b ;estabei-eei-
men to, etc., etc.; . 

b) usar, . no vasi1hame e· nos envoltorios de r•acondicionarue~tõ 
d•e seus diV'CJ;'SOS pro·ductos, de marca uniforme dev1damen•te re-
giStrada. · 



.-. ---~ . =---
§_ 5." Em cada um dos dous Esi.ado-3 - do Pará e do Amazomts 

e ~o Territorio F ,edera:l .d.o Acre, fará o Gover-no F.ederal ins tai-
lar dentro ·de um ·anno, -e manterá du-rante .djlz annos, -pelo 
m€-nos, um estabelecirne,nto rura l modelo nas condições exactas do 
presente artigo de lei, preparado cad-a um dos tres J?ara o cultivo 
·effectiv:o -de 20.000 seringueiras, no mini-mo, -e dispond-o de todos 
os . a""ccessorios extg.idos par:a c.s estabelecimentos P':trticulares que 
quizerem · gos·ar dos favor€·S pr,omettido~ . . 

O Governo Federal poderá, se assim o pr.efer-i:r, ·entrar em 
accôrdo com qualquer do~ dous Estado~ para o fim de ser por 
este install-ado e mantido, por .conta da Unii~o, -o respectivo e.sta-
belecim ento -rur[a modelo, :durante dez annos. 

Terminado ess·e -prazo, poderá a União ,aJieJnrur ; qualquer 
desses tres estab eleciméntos 1·ur,aes modelo-s a par-ticul.ar, em-
presa, , companhia,. ou ao proprio. Estado em cujo t erritor.io func-
cionar. 

§ 6. 0 A cada uma d•'l.s .. 10 primeiras fabric-as de artefactos 
de borra<:ha, que fôr fund-ada no Acre, no Pará. ou no Amazonas, 
ço·m capital. -J;J.ãQ inferior a 1. 000: 00_0$ ·e que f.uncci{)p_ar em condi, 
ções de perfei·ta normaJ.Ld·ad~e, .durante :Pelo menos d,_ous annos, 
conoe_derá {) Gov:e:.;no o premio d<e 200:000$000. , 

-§ 7.0 Para a montagem .de taes fabrioas _ser::\ t_ambem con-
cedida . a i·senção de di reitos aduaneiros p,ara· a .importação ·dos 
:re:spectivos m_aÇlhil!1ismog,, a;pparelhagem, yi3.1Silhame, .mateMaes 
·metallicos de construcção, cimento, i•ngredientes e mais artigos 
que forem julgados necessarios p•elos ag-entes fiscaes que o Go-
verno nomeará a .- pedido ·!los fund<ad-ores, d-evendo -estes submetter 
ã prévi-a approvação d-o- Q-overn-o os. p.la;nes .e orçamentos e con· 
cor-rer .com as: quqta.s fleme:s_traes que fore!Il fix!l.d>as pa:ca remu~e. 
vaçãco . _dos referid-os agentes fis_caes,- desde o inicio, dÇJs trabalhos 
da fun(jJaç~o ·até á concessão de premi o . est~pu.Jado . 

. § 8." Na loc-alida.de que fôr julgada mais a.proprL'l.da -no Ter-
ritorio Federal- .d1!l Acre fará o Governo installar dentro de um 
anno uma heiilped·aria pa1:a r ecepção, ag.asalho e di·stribuição dos 
immigr-ante;s, • naciunaes ·e estrangeiros, que espo.ntaneamente par.a 
ahi se· dirigirem á procuna de localização, prestando-lhes serviços 
analogos a.os -que presta ás existentes no sul da · Republica, com 
éaJ)acidades -e recursos para 500 immigr.antes de alJilhos . os sexos, 
adultos' e • menores; e em cad-a ·uma das povoações denominadas. 
"Rio Branco'', " Senna Madureira" e "Cruzeiro do Sul " fará 'in-



sta:llar um pooto medico, d:ispond;o de modesto s !Ínatori-o e pequena 
pharmacia e ·ambulanci<a pa:r;a soccol'ro aos ·trabalhadores av•ulsos 
que não ·es.Uvel'em ainda localizados conv·enientemente. 

t§ 9.° Fi-ca o Go·verno Federal autorizado a revalidar a p-ro-
priedade de todos os terrenos, no Territo:r'io F·ederal do Acr-e, cujos 
actuaes po:sseiro·s estejam já na posse mansa ·e pacifica del'les, desde 
a data do tratado de Petropolis, que determinou definitivamente 
~ linha da nossa fronteira alli com a Bolivia, e exhibam plantas 
e respectivas demarcações devidamente legalizadas :e registradas 
nas notas dos tabelliães publieos rocaes; e, bem assim, a conce· 
der gratuitamente as terras devolutas que forem necessarias para 
a montagem d-os ·estabeleci-mentos J:luraes a que se refere o pre· 
sente artigo ··de lei, desde que os Estados do Pará e do. Amazo-
nas façam identica -concessão para os que, na fôrma do 
tiverem de ·ser installados nos seus respectivos territorios. 

·Sala das sessões, 10 de Nov<embro de 1911.- Aarão Rei~. 

Onde convier: 

§ 1 o } 

Art. Fica isento dos impostos aduaneiros e das despezas de 
expediente e de armazenag·em todo q material que, com destino á 
exploração do carvão mineral e ás respectivas installações, fôr 
importaáo por empreza ou associação para tal fim organizada. 

Paragrapho uni co. Para que a associação ou :em preza de 
que trata o pl'esente artigo possa gozar dos favores precitados, 
é condição ·essencial que emprégue os apparelhos e processos mo-
dernamente em uso na exploração da hulha. 

Art. Ao Governo estadual que tiv·er concedido isenção de 
todos os impostos á producção da associação ou empreza, de qué 
trata o artigo anterior, que houver obtido para a referi.da asso-
cia.ção ou empreza isenção dos impostos municipa:es e que, aléil. 
disto, lhe conferi.r um premio annual de 100 :,()00$, a União au-
xiliará com a. quantia de 45: 000$ em cada exerci cio financeiro, 
por espaço nunca inferior a dez annos . 

Art. Aos favores de que tratam os artigos anteriores só 



tElrá difeitos i as ,;tres _prime_iras _associações . ou e~prezas C).Uiil . se 
estabelecerem no paiz. 

- 'Art. O ! Gov~~ll-o .abrirá ·os cr·editoS nec.essarios â applicação 
d.a ·Presente · I e i. 

l' . r . 

·Sala das sessões, 10 ,-de Dezembro de 1911. - Domingos Mas-
ca.renhas . - ,Honorogio GurgP.! . ,,, . 

.. 
'! 



SESSÃO DE 21 DE DEZEMBRO 

N. 307 A-1911 

FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, IN-
DUSTRIA E COMMERCIO PARA O EXERCICIO DE 1912; 
GOIM PARECER DÁ COMMISSÃO DE FINANÇAS A'S 
EMENDAS EM 2• DISCUSSÃO 

N. 1- Verba 5•. 

Titulo II - Auxilias div·ersos 

Onde se diz: Premio de animação á pecuaria, etc., 200: 000$000. 
Diga..se: Premi os _ de animação á pecuaria, á agricultura .e á 

industria, inc'usive a de extracção de ca.rvãõ de pedra, e a uxilio 
ele 50: 000$. >a cada uma das tres exposições agro-pecuarias -es t a-
doaes, que, se nealiz·arem no norte, no oen1:Jro ,e no s ul d-o paiz 
por in idativa dos r espectivo·s governos ·e para as quaes contri: · 
buam esses mesmos governos com iguaes quantias. 350: 000·$000. 

Sala das sessões. ~. 0 .de dezembro de 191·1.-João Simplicio.-
João V espucio cVe Ab·r eu e Silva.- Gonçalves de Alme-ida.-Do- · 
mingos M-a1sca-renhas.-José CaTlos.- EvaT·isto do Ama.ral.-Nik 
buco ele Gouvêa.-Campos CaTt-ief..-Carlos Maxirniliano.- · D i ogo 
Fm·tuna. 

A •em enda é a.ceitav·el. Por ·ena se re~orrça a sub-consignação 
da verba 15, pa.r-a p-remdos de animação â pecu-aria, á agricultura 
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e ãs industrias, com a quantia de 150:000$. para auxiliar com 
50: 000$ cada uma das tr·es eX'posições '<llg>ro-pecururias •estadoaes no 
norte, cenÚo e sul do paiz, co11:correndo com igual quantia os 
r espectivos governos locaes. 

N . 2 - A' rubrica 6• - Serviço de Inspecção e Defesa 
Agricolas: 

Augmentem-se as seguintes quantias: 
De 100: 000$, para - Acquisição, transporte e distribuição de 

pLantas e sementes, etc. 
De 20:.000·$, para a sub-consignação - Diarias regulamentares, 

passagens e trnnsportes do pessoal da directoria, - a qual serã 
restabeleci da. 

De 30:000$, para - Objectos de expediente e despezas miudas 
e i'mprevistas. - mantida a •consignação da tabella anterior. 

De 20: 000$, para completar a verba para - diarias e despezas 
de transporte d e pesso·al e •material. etc. 

De 100 : 000$, para a coll:Signação - Acquisição de machinas, 
instrumentos, etc. 

SaLa das sessões, dezembro de 1911 .-José Bonitacio. 
•A proposta odo Governo accusou uma differença ode 630: 000$ 

para menos na verba 6• deste orçamento, e o projecto de orça-
mento para 1912 a aceitou integralme·nte. A emenda restaura a 
cifr.a primitiva de algumas •consignações da verba; e porque, em 

· parte, ella traduz o pensamento dominante na Crumara, a Com-
missãJO a{!eita .com a seguinte .redaJcção : 

Verba 6•: 
Onde se diz: Acquisição. transporte e distribuição de plantas 

e sement·es, etc. , 200: 000$, dfga -se: Acquisição, transporte e dis-
tribuição de pLantas. -etc., 300: 000$000 . 

Onde se diz: 
200:000$. diga~e: 

300:000$000'. 

Acquisição de machionas. instrumentos, êtc., 
A1cquisição de m3Jchinas, instrumentos, etc., 

N. 3 - A' rubrica 6• - Serviço de •Inspecção e Defesa 
Agricolas: 

Augmente-se a quantia de 230: 000$ para a installaçãõ de um'à 
fazenda ' de sementes e p1antas no Districto Federal ciu 'suas pro-
ximidades. e directamente dependente da directoria . 

Saia dq.s sessões, dezemqro de 1911.-José Bonifctc·io. 
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A emenda dev.e ser rejeitada. (') Governo creou e mantém o 

Posto Botanico de Macacos, annexo ·ao Jardim Botanico, precisa· 
mente para ahi abaste,cer-se de plantas e sementes p·ara distribui· 
ção aos agricultores nas zonas mais proximas desta CapitaL sendo, 
por isso, desnecessario installar aqui uma faz·enda de plantas e 
sementes. 

N. 4 - Verba 15! 

Auxilio para introducção de reproductores: 
Auxilio aos agricultores e criadores para a introdw;çãiJ de 

animaes destinados . á reproclucção, dlga-se, em vez de 100: 000$ . 
200:000$000. 

Sa}a das s•essões, 12 de dezembro de 1911. - Christino Cruz. 
-Rodolpho Paixão. 

A Commlissão 'aceita a emenda, cujo intuito é 'reforçar um dos 
ma;is valiosos auxilios prestadüs pela União á industria pecuaria. 

N. 5- Verba 15: 

. Auxil io aos agricultores e criadores para o ·transp'or-te no paiz 
de ?<nimaes, adubos, :mach<inas, apparelhos e instrumentos agri'Colas, 
diga-se, em vez de 40: 000$, 100: 000$000. ' 

Scala das sessões, 12 d·e Dez·embro de 1911. - Chr'istino Cruz. -
Rodolpho Paixão. 

A eme•Il'd1a é 'digna de approvação, supprimida, porém, a palavra 
"ani·maes ", visto com-o para o trans.porte destes ha auxili·o em 
outra sub-consignação desta verba. 

N . ~ ·- A' rubrica 19• letra g -· AprencUzados Agrícolas: 
Augmente·se a quantia de 7:200$ para tr·es conserva;doDes -in· 

specto:res de alumnos n-os Aprend·ll'!ados de S. !Simão,. Barbacena e 
São Luiz das Missões, de accôTd-o com os res-pectivos regulam8Jllto~. 

'S·ala das . sessõ.es, 12 de Dezembro d-e 1911 . ._;. __ Jósé .. Bonitacio. 
A emenda deve ser approvada. A verba consignou quanüa para 

pagamento de nove cons·eTvad·ores-inspectores de alumnos em ou· 
tros tantos aprendizados agrioolas. Occorre, porém, qu·e os de •São 
Luiz elas . MissÕes, BaTbaJcena, e .s: 1Simão, custeiados e i:nstaJI.ados 
pelo Governo Feder-al, de accqrdo com os respe,ctiv-o~ regulamentos 
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devem ter, cada um, dous conservadores-inspectoras de alumnus; 
sendo por-tanto necessarlo augmentar 7:200$ para pagamento ele 
mailil t-res d·ess·es funcdonarios. 

N. 7- A' verba 15• n. II: 
Accrescente-se: 
Auxilio á Associação Comillerci:al de Maceió para o desenvolvi-

mento de seus .trabalhos de ·estatística commercial e industri-al •com-
prehend·endo nestes a da importação e exportação geral ·do E~ta.ctu, 
10 : 000$000. ' 

!Sala das sessões, 12 '!l.e [)ez.embro de 1911. - Euzebio de An-
dlraàe. 

Esta :emenda deve ser rej eitada. O Governo acaba de r eformar 
o serviço de <estatis•tica, subordinando ao Ministerio da Agricultura. 
·e um d·os pontos salientes ·d·a refó!l'ma é a areaçãio de d·eleg:acias 
nos Estados. Torna-se, portanto, -:-desnecessario auxiliar, por ·outra 
fóma, tal serviço no Estado de Alagoas. 

N . 8- Verba 15•. 
Manten•ha-<Se a verba •exis>tente na l•ei do orçamento vigente des-

tinada .a- Auxílios á Ag-ricul-tura, Industria e Commerclio - .dan-
do nova .distribuição mais -equibativa á importa.ncia de 290:000$ d3. 
differ ença verificada en-tre aquella verba ( 955: 000$) e a constante 
da proposia ( 665: 000$) d·e modo a serem contempladas instituições 
agricola:s, •in·dustriaes e co·mmerciaes de maior numero de Estados. 

Sal·a das sessões, 12 d·e IDez;embro de 1911. - Euzebio de An-
drade. 

A emenda, cujo intuito, em parte. está attendido pelas de 
ns. 4 e 5, é inacceitavel. pois que alvitra um augJli.ento de 
290:000$ na verba a -ser distribuído "de modo mais equitativo", 
sem, entretanto. indicar qual devá ser a nova di-stribuição. 

N, 1l - Áccrescente-se: 
Na- v~gencia da presente lei. poderá a Directoda de Mete-

reologia e Astronomia contractar, onde -entender conveniente. a 
publi-cação do ·annuario :e mais trabalhos ela mesma d1rectoria, 
correndo a despeza por conta da consignação - Material ~ da 
verba 12~. 

Sala das sessões. 10 de dezembro ele 1911 ,-Juão Si mplicio·. 
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A medida de que cogita a emenda é n ecessaria, em vista das 
difficuldades com qu€, após o inceÍldio da Imprensa NaJCionitl . 
vem sendo feito o serviço de publicações officiaes. 

Sendo, entretanto. de toda conveniencia que os contractos 
para publicações sejam celebrados sob as vistas immed<iatas do 
ministro e direct.a interferenda da Directoria d-e Contabilidade, 
a Commissão propõe a seguinte emenda .substitutiva: 

"Accrescente-se: 
Na vi•gencia dBsta lei pod-em o Minist-erio da Agmculturra, In· 

dustria e Commercio contractar, mediante concurrencia publi ca, 
com quem mais vantagens offerecer . a publicação do annuario e 
mais trabalhos da Directoria de Meteorologia -e Astronomia, cor-
rendo a despeza por ·con ta da consi'gnação - Material - da 
v:erba 12•. " 

N. 10 .- E' o Poder Ex€cutivo autol'izado a mandar fazer o 
recenseamento do T-erritorio l!'ederal do Acre, sob a direcção dos 
prefeitos. no dia 30 d·e junho de 1912, podendo abrir para :tsso os 
necessarios credito.s. 

Sala das sessões.-Freàerico Borges. 
Esta emenda é desnecessaria. O serviço de recenseamento no 

Acre como no.s Estados, vae ficar a cargo das de1egacias da Di-
rectQJr ia de Esta tística, sendo superflua -a autoriz·ação para que se 
o faça no Acre. e inconveniente entregar · as operações censitarias 
nesta paite do · paiz á direcção d·os resp ectivos pretei'tos. 

N. 11 - Accr escente-se onde -convier: 
"A demissão de diréctor da Junta Commercial só se dará me-

diante processo administrativo. " 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911.-0arlos Garcia. 
A emenda é iiLacceitavel : ·consigna disposição de · caracter 

permanente e só em pr-ojecto especial póde a sua· materia ser 
considerada. 

N. 12 - Verba 12": 
R edij-am-se do seguinte modo as dive1•sa,s sub-consignações da 

consignação ~ Material - titulo. I. 
Expediente,' luz . acquisição de livros e rev.i.stas; impressão de 

pubHcações, estampas e gravuras, encad-ernaÇões. trabalhós de 
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cópia e traducções, desenhos, productos chimicos e despezas 
miudas, 40: 000$000 . 

Acquisição, .concerto e installação d·e instrumentos, custeio ãa 
officina, transporte de pessoal e mater.ial; pequenos reparos no 
edifício e o neoessario ao serviço em geral, 100: 000$000. 

Consumo de agua, 720$000. 
Para attender a necessidàdes imprevistas, inclusive diarkts, 

ajudas de custo e passag.ens do pessoal, assim como pagamentó 
do pessoal ·extraordinar.io que for nece;;sario ao serviç-o, 60: OOO$ÓOO. 

Titulo II - Estações meteorologicas e ·pluviometricas. 

Ond·e se diz: Instal!açã-o e custeio de estàçõ.es (p·essoal com-
mercial e material), diga-se: Custeio das estações meteorologicas, 
'glodyn:amicas ·e pluviometrica:s. inclusive pessoaL material e in-
strumentos n·ecessarios, e o pagamento do pessoal das estações 
transferidas da Marinha para este Ministerio, e bem assim a com-
pra de terr-enos ou predios qu·e forem precisos para os observa-
torios regionaes e estações de maior importancia, 220: 480$000. 

Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911.-João Simplicio. 
A ·emenda deve ser approvada: seu intuito é melhor distribuir 

a quantia da verba pelas dHferentes sub-consignações, e a nova 
di-stT.ibuição por ella proposta consulta os interesses qo serviço de 
que se trata. 

N. 13 - Onde .convier: 
Fica o Governo autorizado a crear, no muni'Cipio de Bagé um 

..:ampo experimental para a cultura do trigo, tendo annexo um 
labooo.tori-o de exames chimicos e biologicos a cargo de um profis-
sional ·especialista e idoneo, contractado na Europa especialmente 
para es·3e fim, podendo o Governo para isso despender até 
150 :000$000. 

Sila das sessões, 11 de dezembro de 1911.-Nabuco ele Gouvéa. 
-Carlos Maximilicmo.-Gonçalves de Almeicla.-Do?ningos Masca· 
r enhas.-José Oarlos.-João V eapucio de Abr·eu e Silva.-EvaTisto 
do Amaral.-João Simpl'icio.-Diogo Fortuna. 

A Commissão é favoravel ã emenda, supprimindo-se. no respe· 
ctivo texto, as palavras "no município de Ba,gé" e "contractado 
na Europa especialmente para esse fim" . Agíndo criteriosamente, 
o Governo procurará, para dir·igir ó estabelecimento. pessoa 
idonea; e .si- fôr mistllr contractal-a fóra dõ paiz, na Europa ou 



alhures, para isso tem sido e conti~úa a ser autorizado por auto-
rização legislativa. Outrosim, a escolha deve s er ·deixada ao cri-
teria d·o Governo. 

N. 14 - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a . despender a.té a q)lantia de 

200:000$, com a organização de uma exposição pecuaria na Capital 
FeQ.eral . 

Sala 1d.a,s ses·sões, 24 de novembro de 1911.-João Penido.-
Camillo Prafes.- Antero Botel7J,o.-Mo1·eim B1'anclão.- Astol?Jhd 
Dutra.-P13clro Lago.-E'l!oy Chaves. 

Rejeitada: a despeza é adiavel. 

N. 15 - Accrescente-se : 
Fica concedida aos municipios em que se acham installadas as 

Escolas !Medias ou Theorico-Praticas · de A'gricultura, o auxilio de · 
5:000$ por kilometro da estrada que sirva ao transito de automo-
v-eis de cargas em serviço das mesmas escolas para as suas esta-
ções experimentaes e ligue as sédes dos mesmos municipios . E-sse 
auxilio será concedido até o minimo. dê 30 kilometros, .para o 
.serviço de cada esco~a, -e pago por trechos de 10 ~ilometros, depois 
de exame feito por um representante d•o Mintsterio da Agricultura. 

!Sala d·as s·essões, 10 de dez·embro ·de 1911.-João Simplicio.-
João V espucio ele Ab1·eu e 'f~ilva.-Gonçalves de Almeicla.-Domin-
gos Mascarenhas.-Evaristo do A.maraz.~ José Garlos .. -Nab·ucn 
ele Gouv6a.-Ca1npos Cartier.- Carlos Maxi·rniliano.- Diogg ' .Fo.,--
t~ma . 

.Só .oom mo.dMi-cações pód·e a emen-da ser a.ceita. 
A restricção do favor ás vias de communicação que servem 

ás escolas medias ou theorico-praticas é -injustificaveL tratando-
se precisamente d-~ -estabelecimentos que não exigem communica-
ção frequente ou intensa com as sédes d-o.s municipios onde se 
acham localizados . A extensão delle ãs -estradas que servem ind is -
tinctamente a quaesquer estabelecimentos do ministerio, e precisa-
m ente aos que ex•igem co=unicações amiudadas - como os 
postos· zootechnicos, os campos de demonstração e .as . est ações ex-
perimentaes, póde determinar despeza muito avultada -e de fixa <;l•J 
quasi impossivel . 

Tal -extensão, entretl!.l).to, é d•e justiça, senão de <rigorosa ne-
cessidade. 



.A Commissão p11opõe, em cónseqliehcia, a ' s-eguinte emenda 
substitutiva .: . • ..; . -'I • •. • .( • 

Fica o Governo .autorizado a auxiliar os munic-ípios 'é os ' Es-
tados com a quantia de 4: 000$ por kilometro. de ' 1estrada que for 
construída apropriada 'ao transito de automoveis, ,e ligando ;entre 
s·i !il'o'us• -ou mais ~es t'abeledmentos do Ministério da 'Âgriculturà, 
Indu.stria e Commercio ou quaesquer destes com centros 'de popu- . 
laçã,o ou C9.J1l zonas -agricol<J,s visinhas; até o maximo de·. 30 kilo-
metr,qs .&m cada Est ado, ,sendo ,feito o pagamento ·por ·trechos de 
10 kilometros e m ediante exame _pelo ministerio . depois d.e ,con-
c:uida cada trecho. 

N. 16 - Fka o Governo autoriza do a crear e custear no Es-
tado do M;a:r;arthão, no Jogar que julga~ mais ' conveniente, nas pro-
ximida'cte~ ' dà Es,trada de' Fern{ ' S . Lüiz a Caxias, u~a · estação 
expe~-i~ental ' para· ~·' c'~Jtivo i~tensivo d; al'gpd~eiro. . 

• · • ' .~ 1 _ · ~ · .. I 
, Sala da,s se.s•sões, dezeml;lro. d~ 1911.- Ch'l'istiano Cruz .. -

AgTipino Azevedo.-Dunshee · de Abranches.-Cósta Ro.drigues . -
·a oe]ho, N_etto.~CJ.tríli.q, Machr;-clq. - - . . . ' 

A, emenda •merece appmvação, accrescentando,s_e'lhe, para que 
:v.oss,a, te.r,:ex,(3,Çução, , as; . pa~avras --,. abrindo o nec,es§lai·io ._ er-edi.t,o 
at!3 . 100 : 00D$0.00 : --.11:\ t c· a :.·. , , -- ;J' 

' i 

N . 17 ·- @nde convier: ., ... , ... ,~., 
A.rt . . , O PtDder .Ex,ecut:ivo entregará á Oamarw Municipal (!e 

Uberaba, Estado de Mir; as, a quantia de 30:000$, eomo al,I;KH.io 
para o pagamento· ·d.a,g - d.e'Speias rfetta.s com a: ultima exposição 
ag!lo-p.ec.uaria a:J.li r.eal'izada . 

Es'sa emenda.' 'impÕe-~e pof . si ' me~mw, ' 'sallido ·que •é de todo o 
pà:iz ' b ·succésso .alc.a!Í':ç!ado ' pe'-a · rectmte ·exposiÇão .agro-pecú.aria, 
'!h ad'à:( a eÚ~áo pelo municÍpio . de Uberálía! . Não SÓ ó oper:oso 
gov-emo do .Estad•o; ·-s·ertãJo ta;mbem illustres - :ag·erutes' -Ü·o' · Gov•erno 

' F~ii ~tri.1 'e ~miil ~ntes "'i oó'technüitas'' do " pwiz púdéPam apreciar "' à 
irhportancia· de·sse c~rtàrríeri · e! ·através della bem a.vaiiar o sac.ri; 
fiei o'· qiie o mun-icfplo- Íl'ãÓ 'trepidou em fazer por eHectuai-o; nelle 
appHcando 'uma aprêc1a~e!' porc·entagem· d·ó's ~ seus escas-sos -:rér 
cursos orçamentarios. 

Sala · d~ 's'8ssÕ-es, - , íi•eiémbrÕ de 1911 :-----'-A 'lao.f ;prata::.._:A]\mnio 
Mello FT.anco.-Rodolpho Paixão.-G. Adjuto. 



b- Q~ljlmi!lsãco.~ão acedt:a a elil'!:•ndà, 
Sua approvação, tratando-se de disposição imperativa, consti.-

tuiri ?- perigoso precedente. O auxilio da União, para exposiçõês 
agriçol.as ·r·egiona:es, deve vJsar casüs futuTos •e ser concedido - ém 
-termüs que permitta:m ao iE'od·eu- E~ecutivo ajuiz.ar da impo·rtancia, 
conY.ei!ii·encia e op;por,tuni<d<ade .do certame~;!,. 

.... v.... \... <., -

N . 18 ~ Onde convier: 
f, • 

S.ejarri ·publicados em .volume, parlj, propaganda officiaL as 
conf.erendas rea1iz.adas pelo Dr. Antonio dos P,aJSsos Mliranda 

·lf'ilho, sobre .As, riquezas e o .. valor econorn4ço, do , "n,orte ao Brasil . 
- Sala das sessões, 10 de ~ dezembro de 1910.-0o·elho Net.to . 

A emenda é ociosa. O orçamento consigna verba para propa-
ganda no p:liz e para publicação de trabalhos .d-e . i_nt~resse agrícola 

. e d_en:tro .della pó;de ser -cusrteada .a pub1icação d,e que •se trata, se 
o Governo achar que isso interessa á economia nacio.nal . .A Com-
missão não põe duvida, antes reconhece com. prazer, o aito valor 
das conferenci[\,s sobre As riqueza& e o valor economeico elo . no·rte 

~do Bra.s~l, ._ lJl·as entende que não deV!OJ cercear o. PlJldente arbítrio 
;do Poder Executiv:o; na . apreciação do met:eciJUento. de traba~hos, 

cuja diffusão possa aproveitar .ao paiz. 

· N. 19 ünde convier : 
O l\1inist.erio da Agricult~ra mandará publicar, por sua cbn.ta, 

tantos eX!empl•ar-es, quantos -llichar con·veniente, d-o II'•e1atorio apre-
SLntado pelo Sr. Francisco .Can-ella sobre os trabalhos executados 
na Irt~l La pela Com1nissãJo de Ex·p.ansão EC:Íon(}i:Íüéa dü ·Brasil, du-
rante .o tempo em que elle .fur1ccionou · como delegado da' nJ:e·sma 
C0llitffiü3são • ~ r .• I ~ } ·, 

Sala" das sessões, dezembro de 1911 .-Piweira. B1·a'ga.: ,. " 
~ : :A Coinmissão f ejeita i emenda pelos m esmtís· _'fundar:re_ntos do 
parecer dado sobre a emenda n. 18 . 

N: 20 - Acüll'esoente·se onde conv-i-er; -na v·erba 19 : 
Ficando o ' Governo autorizado a r éceber à' Posto Zootecluücb 

de Lages com os terrenos n ecessariÓs ao mesmo posto e cultura 
dé forí·agelliS, ·completando a sua organ-ização com elementos né· 
ces·s·arFos aos s·eus f.ins . - Celso Bayma.-Abà_on/ Baptistar.--Paula 
Ramgs.-HenTique Valga. 

, A •em~d·a é aceitJaveL 



N. 21 - E' o Governo auto.rizaJdo a contratar oo'm o ST. 
David G. B. Rornagnoli , u serviço de :propaganda do café na 
Iüilia, podendo ef!tender a outros paizes o mesmo serviço de pro-
paganda com quem julgar conveni·ente, e abrindo os necessarios 
rceditos mediante as condições · seguintes: 

1.• Qs contratantes se obrrigam a montar d•entro do prazo 
de cinco annos. nas princip·aes cidades, bars ou cafés á moda 
brasile1ra, p!lll'a V·en-der exclusivamente café ·do B-rasil, .em grosso 
ou a -retalho, torrando café á vista do publico em machinas mo-
dernas e aperfeiçoadas e dando-o a consumo em estado ·naturaL 
tor.radQ, moi.do ou oem :infusiio ·em pequenas ·chicaras á muda brasi-
leira. 

P.ara a venda do café natural por ·atacad-o, os -contratantes s·e 
obrigam a ter agentes rlOS ·principaes ·Centro·s consumidores, sendo 
a venda feita de accôrdo ·com a cotação official da bolsa ·e medi-
ante pagamento no acto da entrega do conhecimento ·e mais do-
~umentos de embarque, na fôrma do estylo. 

2.• As concessões durarão pelo menos 15 annos, ficando enten-
·CLidto que d·entro deste prrazo o Gov-erno não daJrá conc·essão analoga 
a terceiros para o mesmo serviço de propaganda ·do café 'na zona 
da concessão ~ 

3.• Os oontratantes ou emprezas por ·elles orrganizadas se 
obrigam a manter em deposito permanente. pé:o menos, 1:000 
sac<ias de 'caié, •para garantir a continuidade ·do con-sumo de seus 
·baro. 

4.• Como compensaÇão velo serviço de reclame e pa·opagandà, 
o Gov•er.no sul;>vencio~ará -aos -contractantes ou á empreza por · elles 
org,anizada paTa -este fim com uma contribuição .até 30: 000$, ouro, 
por anno, 'Uma v·ez que seja attestado pelos inspecto.res ·que os con-
tractantes v-enderam . ao publico · um stock ~o. ,minimp dw 
1. 000. 000 de c h i-caras ·c'Le ca:l'é durante. o primeiro a,nno da con" 
cessão. 

ú.• Os serviços <\e· .p,ropaganda a c,argo .dos contr.actantes ou 
da empreza ppr eJI.es or.ga·nizada s·erão fiscalizados pelo Go.verno, 
q,ue par,a ·esse ,fim terá o direito de nomear inspeCJtores de sua 
confiança pagos pelgs contrac~antes á razão d·e 3: 500$, ouro, po.r 
anno, em prestações ·me!}saes. 

6.• A titulo de reclame -o Governo fornecerá gratuitamenl•} 
um certo numero de saccas d.e •café, por occasiãio das inaugum-
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f:Ões dos ·estabelecimentos, .de modo que depois de torrados e moi-
dos ,pos·&am ser distribuídos gratuitamente e em pequenos rp.aco•teB 
.a o publico em ·dif.f.erentes esta,belecimentos de reputação, etc., e 
entre as pri·ndpaes famílias gTadas das localidades ·em que hou-
verem de ser montados os cafés. 

7." Todo o 'Café r emettido pelo Governo, po.r occasião .da inau-
guração ·dos estabelecimentos 1par.a ser distribu1do g.ra:tuitamente 
a o •publi-co, será livre •e desembaraçado de quaesquer ·despezas fis-
caes ou outras, até a .respectiva e·ntrega nos depositas . dos conces-
sionarios. 

S.ala das sessões, 8 de lDezembro de 1911. - Celso Bayma. -
Palm.a. - 11'inmt Machaclo. 

A emend·a deve ser rejeitada. O Governo mantem o Ser.viço 
il e •Expansão Economica na Em··opa, ou de pro·paganda; para 
desempenhai-o, precisa d·e a,gir directamente, adaptando a a.cção 
dos seus agentes ás condições ·do meio e do momento. E' manHesto 
gue crJ.ão poderia, s·em os mais sério.s inconvenientes, obrigar-se a 
não recorr.e,r em ce:rtos paizes da Italia e p E:lo prazo de 15 annos a 
outro intermediaria que não o Sr. David Roma.gnol~, ope,rando 
este em bases immutaveis, preestabelecidas em C(Jcntracto. 

N . ·22 - Compr·ehendida na vea·ba 19" .a dotação necessaria 
para um aprendizado agrícola em Túblarão. - Celso Baynta. 
HenTiq~te Valga. - Abdon Baptista. - Paula Ran.,os. 

A emenda, é ociosa. O Apr.endizado Agricol.a de Tubarão, j-á 
1:r eado pelo decreto n . 8. 782, de 2 de Ago·sto d-o co:r,rente anno, tem 
dotação ·para o respectivo custeio na verba 19". 

N. 23 - A' verba 9" .Serviço Geolo.gico e Mineralogi-co do 
Brazil: Mantenha-se a verba de ·20: 000$ 'Para co·nserv·ação da fa·-
brica de ferro de :s. João .de Ipanema, que' foi transferida par·a o 
Ministerio .da Guerra por d·ecreto n. 8 .•971, de 14 de Setembro l!e 
'1911, visto no orçamento d este ministerio não se ter incluiuo 
·verb-a para ·esse serviço. 

:Sala -das sessões, Dezeanbro de 1911. - Pnulencio M.ilane.<. 
Tavares Cat,alcanú. 

c4.. ICommi'Ssão l'ejeita a emenda. Tra:nsf•.,.ri·da a fabrica de 
f erro de ·s. João de J.panema 'para- O· 'Ministerio da Guerr.a, nãq 

6 
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se ju;;tificaria que o .respectivo custeio ·se fizesse pelo orçamento· 
da Agricultura. 

N. 24 - Incluin<io .na verba 19" a quantia neces·sM'i·a para com-
bater .a .epdzootia reinante nas comarca:s de Bioguassú, ·Tijuca:s1 São 
J.osé, PaLhoça e outras do •Estado de !Sa:nta Catharina. 

Sala das sessões, 30 de ' Novembro de 1911. - Celso Bayma. - -
Abdon Baptista. - Pattla Ramos. - H i3nrique Valga. 

A ·emenda é ociosa. A v·erba 19" consigna dotação· para com-
ba<te ·á:s epizootias, sendo ·des.uecessario especifi-car os pontos onde 
ellas g:rassem, .para que sejam •acudfdas pelo serviço da Defesa 
Ag:ri-cola, suppondo.-se que o :Poder .Executivo tenha cabaes infor-
mações dos seus agentes1 dos ·governos locaes ou ·dos interes·sados. 

N. 2·5 - A' verba 1·5": 
•Manti:da .a verba Ide '50: 000$ pa ra subvenção . á .Es.cola Gom-

mercial da Bahia, •com a .obrigação de conserv·ar como gJratuitos 
os vinte alumnos já designados pelo Gov-el'no até o fim do res'P'e-
ctivo curso, ficando •O •Mini·stro ·com o direito d.e preencher as 
v.agas que p~rventura se de·rem e continuar a manter e deseu.-
volver o Museu Commercial, de accôl'dO com a ).ei u. 2. 356, de 31 
d·e Dez·embro .de 1910, art. 50, verba 15"1 que .nesta .parte co.ntinúa 
em vigor. 

Saloa das sessões, 9 de Dezembro de 1911. - Peclro Lago. -
Augt~sto de F1·eitas. - Plinio Costa. - Peclro Vi;anna. - Palma. 
-José MaTia.- J. Mangabeira.- E. Mesquita. 

A emenda é di·gna de appTovação, visando amparar um insti-
tuto de -ensino que vr.esta reaes serviços e qti:e, já gozan·do .de sub· 
v.enção do Go·verno IF·ed·eral, .póde, pela ·brusca cessação desse favor, 
desonganizar-.se ou extinguir.,se, ·com prejuizo do .ensino commer-
ctal a que, .só elle, occorre na capital da Bahia. 

Onde convier: 
Art. · Fica o Governo autorizado a d·esenvolver a industria 

da •pesca, insti•tuindo uma: lnspecto·ria, superinte'Q.did·a .pelo 1~fi:ni:> 
teiio -da Agricultura, Ind ustri.a - e Co.mmercio. 
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A Inspectoría de P·esca promoverá a animação da ·alludída ín-
-dustria: 

a) pela 'i'lldustria e auxilio aos pescadores; 
b) pelo .. povoamento das aguas nacionaes coiP; as especies mais 

apr·eciadas, que.r indígenas, quer exoticas, tanto od·e •agua .do ce ·como 
de agua salgada, por meio dos melhores ensina:mentos da piscí-
cultur·a; 

c) rpela organização ·de cooperativas entre os pescadoi·es; 
d) pelo levantamento da car ta ·bathimetori•ca d·a costa d-eter-

minando e lo-calizando os .pesqueiros; 
e) •pela orga:nização ele um museu ele a,pparel'ho.s e carta d<l 

pesca e de collecções de .especies da fauna maTitima, laJcustre e 
fluvial; 

f) pelo restabelecimento de estações nos pontos mais ·conve-
nientes com ·escolas p.r.at'ica.s para manejo dos .moderno•s ap.paTe· 
lhos el e pes:ca, saJ.ga, p:reparo de coonseTvas, fab'ficas d e a dubo·s com 
d·etrictos de ·peixe re.fugado, .piscicultura e ostricuitmoa; 

Ar't. .Aos pescadores, individualmente, e ás emprez·as ou 
companhias de :pesca, constituídas ou que S·e v·enham a constituir, 
de accôrdo com •a legislação vi.gente, •são. assegurado·s os seguintes. 
favores; 

•l 0 , concessão .d•e ter~renos de marinhas o te-rr enos publicas, nas. 
costas e n as ilhas, :para fundação ele estabelecimento de pesca; 

~o, direito ele eles·a,propriação, por utilidade, elos ter·r eno.s n~

.cessarios â eeli,ficação ·de .esta:leiros, parques e depositas -de .salga. 
e fl'LgoTificos; 

3°, isenção d·e ·todo.s os di!r eitos d·e impoTtação de expedient·e :· 
·a) para todas as embarcações, quer á vela, qu er a vapor, desti -

nadas •exclusivamente ã pesca, pelas suas instanações e disrpo:>i· 
ções; 

b) para <Js appar-elhos d e pesca e materiar' pro]}ri-o ã cón.fe --
ccão e repar·os destes; 

c ) para os maohinismos e materia_l preciso á ürstaUação dos: 
serviços do :pr.epa·ro, da salga e conseTva, in'Clusiv·e >OS aoces.B'oa·ias 
e ap·r-estos ]}ara •o acoudi:cion.amento de p·ei:x:e pre]}arado; 

·d) para -o petTo.leo, e éarvão de ped1·a, impoTtad.os para o .func-
cioname!llto .dos motor·es ·e macllinas de suas instanações ·e -ba!l'cos. 

IV. Licença, isenta ·de qualquer 1cont·ribuição, para installa-
'ÇÕes ode viveiros em quaesquer :ponto•s .d·a costa ou dàs Iagôa.s. 
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V. Permissão para livre ·entrada .e sahida de suas embarca-
ções á vela ou a va:poT nos po-rtos d·a Republica, independente da;;; 
obrigações e exigencias Tegulamenta.res de ·praticagem, i'nspe-cto· 
ria da saude dos portos, aUandega e mesas de 1·enda. 

iVI. Permissão .pa:r.a. ·que o mestre, contra-mestre, capitão •e ~ 
metade da equipagem •dos •ba!'cos de :pesca a vapor ou á vela, sejam 
de pessoal estrangeiro, durante cinco annos, contados da .data 
desta lei. 

A·rt. 3. 0 Em regul:ame-nto espe-cial que o Poder ·EX'ecutiv.o de-
cretará para immediata ·execução da Cl'eação das inspectorias de 
pesca, ·devel'á .prohiqir o emprego de substancias venenosas e •ex-
plosi•v•a.s e ·o escoamento de resíduo das fabricas -no•s :rios; deter-
minamá quaes os apprur-elllO's de pesca -permittidos, dimensões da:> 
malhas ilas rêdes, •tempo e lo-cal par.a a pesca; dimensões das di-
versas •especies; distancia da ·costa a que é permi·s•sivel a pesca 
do .arrasto por baPcos a vapor e zonas es·peciaes em que estes 
bar-co·s podem ,operar, e as condições ·em que s·erão concedidas as 
lice-nças para a •pe•sca ou ·barcos a vapor acautelando os interesses 
dos pescadores .pela •con·cessão de gara-ntias e favores para, quanto 
possiv·el, asseguraT-lhes lucro de seu trabalho na concunrencia com 
os apparelhO:s da pesca mo·derna. 

O Governo abrirá, dentro elo corrente exercício, os creelitos 
.neces·sarios paTa a installação ela I nspectoTia, •e estações de pssca . 

.Sal:a das sessões, 10 de Dezembro de lj)ll. - Ettsebio ele- An-
c~racle. 

IE·sta emenda attende a inadiav-el necessidade, posta em ~ e

levo ·no 'Relato·rio deste anno, apresentado .pelo ministro da Agri-
cultura, Industria e Commercio ao Sr. Presidente ela Republic<< .. 

tA .commi·ssão a aoceita com as seguintes modificações: 
Ao- •art. 2°, n. 3: .Em vez ·de - "·isenção :de todos os direitos 'i .l 

importação ·e expediente", :diga-s-e : 
·3°, ·pela impoTtação de embarcações a vapor Du á vela .destinél.;· 

da.s exclmJivamente á .pesca pelas suas tnst•allações e caracterlsti-
cos; •dos apparelhos de pesca e Imaterial :proprio para . o reparo doq 
mesmo:s; dos machini:smo-s e material p.reciso ![)ara a installa.ção dos 
ser-viços de ·preparo, sal•ga e conserva -do peixe, inclusive os acc·,; -;-
sorios •e ~prestos para o acondicj.onamento do- :peix·e conservado; 
elo combustiv.el 1patra .funccionamento -de harcas ·e demais installa-
ções attinentes -á i·ndu.stria da .pesca - -pagaTão os concessi-onario8-
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dir:eitos na .razão de 8 % do valor, nos ·termos da lei da receitá 
e -do r.egulame-Tito n. 8. 592, de 8 de Março de 1911, no que forem 

·app!icavels, vigorando tal favor pelo prazo de cinco annps, ,, 
contar da da.ta da •concessão." 

.Aoo mesmo artigo - Depois das palavras "qualquer contribui- . 
ção" accTescente•se: federal. 

Ao mesmo artigo n. 5° - Supprima-se. 
Ao artigo 3°, in fine. Accrescente-se: - até á impo.rtancia, dú 

200:000$000. 
·Com a ;primeira da;s modificações propostas, visa a Commissiío 

harmonizar a emenda com ·O projecto da lei de receita, onde se 
,reduz .ao pagamento de -8 % c•d valo1·eni o maximo dos favoi·es 
concessiveis ·em materia da importa.ção. ben.eficiada, ao mesm'l 
tempo que se prescreve o r·egimen da perpetuidade de taes favore3 . 
A segund.a corrige um _ erro, qual o d.e por lei federal isentaJ·-se 
·determinada industria de impostos da a,lçada dos Estad·os e dos 
municípios . . A t~JI'ceil'a 'limita a despeza. 

N. 27 - Onde convier: 
Um dos ·Campos .de demonstração, para diversas culturas, a 

que .se refere o a,rt. .1°, lettr:a l, .será creado no município de Ube-
•rabinha, no ;Estado de Minas. 

O município de Uberabi-nha, ·no triaUJgulo mineiro, está inclub.:-
tavelmente nas condições de possuir um desses camp.os ·de demons-
tração. As terra;s são ·de ·excellente qualldade, como bem o att<Jsta 
a sua relativamente gra.nde producção de cereaes, de ar:roz nota-
â.amente. ·E' bem de ver que, ·guiado intelligentemente pelo Go-
verno, o la,borioso povo que .alli habita ·saberá desprezar velhos 
processos ·de ·Cultura, assimiU~mdo os conhecimentos da lavoura 
moderna, o que si,gnifica diz er que as terras serão trabalhadas 
·com maior proveito. e ma.is recompensados serão os esforços nellas 
appHcados. E com isso, .fóra de qualquer duvida, não é. só o mu-
nicípio de Uberabinha o que lucra, sinão tambem o paiz todo, 
vend·o .accresdda, ainda ·que em pequena, parte, a .fo.rtuna publi-ca. 

IE' já tempo .:dos poderes publicos distrahirem as vi-stas do 
'littoral e, de pa:r com as estradas de ferro, que ·p_atriotica,mente 
·lh-e vão concedendo, dotarem o Brasil central ele .m,edidas que lhe 
ajud.em o desenvolvimentó, afim ele que, aproveitando bem as suas 
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:riquez·as, mal explo.r.adas hoje, smao inertes, possa elle assu)Tiir ·o 
papel qu·e lh·e cabe no eugrandecimento da ~açã<J. 

iSaJa d·as sessões, Dezembro dde 1911. - Alaor· Prata. ~-

Mello F1·anco. - R. Paixcio. 

A ·em Em da deve ·ser ~·ejeitada. -E' i-nconveniente cercea,r a li· 
berdad·e com que o Poder Executivo ·deve escolher os ,pontGs mais 
i avo.raveis para o estabelecimento dos ·campos da ·d·emonstração. 

N. 28 - Accresce11te-se; 
Fica o 'Presidente da Republica, 'autorizado a ihstallar no paiz 

tr'es es·taçõe.s serici-colas, •entr·ando em accôr,do com os Estados 
para a cessão da1s ter~ras que lhe·s for.em •nece1;1s.arias e não. pJ-
dend·o ·des·pend·er com o· pessoal, maJeri.al e installaçã,o de cada uma 
mais de 50: 000$000. 

;Sala das ·sessões, 11 de 'Dez·embro de 1911. - João Simplicio. 
- José BOnitcwio . 

.A emenda pôde ser acceita, reduzindo-se, porém, a despez:t, 
para cada estação, a. 20: 000$000. 

N .. 29- Onde convier: 
E' auto·rizado o ·Presi·dente ·da :Republica a ,parcellar os pre-

mios estabelecidos pelo decreto legislativo n. 2. 049, de 31 d? 
Dezembro ele 1•908, 1para. f.av·o,recer a effectiva. cultura ·e moagem 
do trig-o na:cional determinan·do a área ·Cultiyada e a proélucção 
médLa .por .hectar e demais condições que dev·erão dar .direito a-ç~s 

}lremios, e, bem a:ssim, a crear duas estações ex.perimentaes de 
cultura do trigo, onde fôr mais conveniente, e campos de ·expe-
riencia e demonstração, abrindo, paTa taes fins, o.s creditas 'IB-

·cesswrios . 
Sala .das ses-sões, 9 de Dezembr.o de 1911. - Ho?ne1'o Baptista. 
A Co.mmissão é favoravel á .primeim p·arte da ·emenda; quanto 

:á segunda parte, C(}nsider.a-a, 'prejudicada pela emenda n. 13. 

iN. 30 - Accrescente-se onde conv·ier: 
A!rt. .Frca autorizada a m··eação no Ministerio da Agricul" 

. tura, In-clu·stria e Commercio do :ser·viÇo Floresta.I do Brasil, tendo 
por objectivo a conservação, melhoramento, reconstituição, forma· 
•!!ão· e aproveitamento das florestas. 
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Pai"ag-ra,pho unico. ·Para -os eUeitos dessa, lei serão oonside-
r1tldas flÓ res tas •não sómente as áreas actualmente coberta,s de ve-
getação de alto e médio .po:rte, como ia.mbem ·,aquellllls á:reas ·em 
que :s·e pretenda d-esenvolver ·e~sa veget·ação, no tntuito da defelia 

-da :salub,rida.de e do ·aÚgmento da · rríqúez-a -publica . 
.Airt . Ao Serviço lFlo:r-estal incumbe: 
•L Promover -e auxiliar a àeaÇão, conservação e .gua:rda das 

_florestas proteotm·as, isto €, das ·que :serv-e'm para: 
1) 'be'nefi-c.iar a hygi-ene e .a s-aude publica; 
12) 1garanhr a pÚ:rez-a e abun:d·a:noia d-os mananciaes aprovei-

taveis ·á alimentação; 
-3) ·equU~br.ar o 1'~gimen ·daJs aguas correntes, que sejam desti-

·nada:s ã i-rriga.ção das terras ag-rícolas, quer a servir de vias de 
t ransporte, quer a.o ·aprrov.ettJamento da ·energia ·hyd-r.auli-ca; 

4) ·evitar os effeito.s .daannosos dos 'agentes at,mosp-hericos, 
:a, d-estruição pelos ventos, ·a des-1-ooaçã.o das ar eias movediças, 
co.mo t·ambem os esba1:r-ocamentos, as erosões violentas, quer pelos 
Tios, quer pelo ma:r; 

:5) auxiliar .na defesa d-as fronteiras. 
II. E-stabelecer e pro•p·agar os co•DJhecimento:s rel-ativos á ,siJ -

vi-cultura, medi-a,nte i-nv-esügações e -demonstr-ações .pl'aticaJs em 
hortos flo1·estaes -conveni-entemente situ1tldos: 

1) Ôrgamizando instrucções sobre as BssenciaJS e methodos de 
plantio e replantio. mais ad-aptados a ca:da região; 

2) :fornecendo aos E.st1t1dos, municípios, russociações ou parti-
culrures ·s-ementes e mudas das especi-es mais convenientes ás dif-
J er-ente:s zonas; 

-3) pl'opondo ao Gov-erno, os m·elho·r·es plramo:s par-a -a or.ga.niza· 
ção -do ensi-no e a 'localização ·das ·escolas de silvicultura. 

III. Executar, a titulo de ex·perienci-a e d-emons tração, em 
florestas-m,oàelo, conveni-entemente escolrhidas, a exploração, prin-
ci-palmente .sobr-e hase indust:rial, dos rpr1ncipaes pr-oductos ,flores-
taes pa.ra : 

1) est!!'belec-er o regime:n florestal mais ad équado ás differen-
tes zonas do paiz; 

_2) organizar planos pruna a ex,ploração systematica d.e flo-
r-es-tás, quando o -requererém os resp-ectivos proprietarios; 

r3) propor a;s medidas mai.s 'u_,rgéntes € o;ppor-tunas ~o desen-
-volvímen-to da i·ndustria dos Ilroductos florestaes, co-m-o sejám: 
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construcção d·e ar.mazens pa1ra depo.sito e secca,mento · d{)S diver-
sos 1H'oductos, e de appar.elhos para. .carr.egamento rapido e eco-
nomico nos por-tos. 

IV. Organizar a estatis·bica, flo.res·tal : 
1) .r·epresentando. em map•pas a distribuição e -caracteristi.cos 

d.a;s flor·estas ·exi:stent~;s, indicando-lhes a applica,ção ·e modifica-
ções que f{)rem sofiirend<i.; 

2) ,J)azendo o tombanwnt.o das florestas da União · e a descri--
11Jção .das que tiverem ne'Cess-idad·e de inter.ferencia do Governo 
para, o seu mel.hor aproveitamento; 

3) registmn:do a qu~Jnrtidade, qualidade e utilização de ma-
deil.1as ·extrahidas d·e flo·restas •e, ·quanto possiv·el, a sua respectiva 
capacidade de producção. 

V. Determinarr, de·pois de extensos :reco:n:hecimentes, as re-
giões em que devem s·e.r estabelecidas as reservas flor.'3staes; gran-
d.es áreas .de fl.oresta,s pTotectoras, provendo ·ás mesmas necessida--
des ·destas, ·e destinadas ·a servitr de recurso no, tfutur-o. 

Vti. Estuda,r ·e propor .ao Gover.no as melhores situações pa~·a o 
estabelecimento de parques nacionaes, rsto é, de ,flor·estas typicas 
das diversas regiões do paiz, que conservem quanto possivel tod.ou 
os caracteristicos da fauna e da flo:na in·dig·enrus. 

VII. Pôr em pratica e ·:Dazer cumprir ·as medrdas de protecçãrJ· 
e de policia florestal que forem decretadas. 

VIU. Di·vulg.ar em publicações, ()U por quaesquer mei-os de· 
instrucção, idéa.s te tTabalhos de utilidade, referen-tes á:s florestas, 
princi·palmente considerando-as sob_ o ponto de vista economico. 

íA:r t. 3.0 Na organização do !Serviço Fiorestal o. Governo ob-
servar·á .as disposições con·signa,das nos artig·os subsequentes . 

Flo;·estas p;·otecto;·as 

Art. 4.0 O Governo estàtbelecerá o regulamento. para conser-
vação,· melihoramento, formação e .gual'da das florestas p;·ote!Jto--
ras d{) dominio da União. 

1.0 .\Sómente em ·Cruso.s de g.rand·e vanta.gem para a Tique~

publica ser·á permittido o .apxo.v.eitamento ·economico d·e produ.-
~tos dessas flo-resta;s, JP,às sempre· mediapte a obrigação de r e--
plántio. 



2.0 Terão .regulamento especial para a sua conservação e re-
. constituição as flMestas dos ten·enos ele marinha, 1'i!beliTinhos e ao-

crescidos . 
. 3.0 No regi:men da, exploração, economica dos mangues será 

incluída a revisã~ e sy.stemati~açab das disposições que a respeito 
ainda rpo.ss&m vilgorar. 

Art. 5.0 Quando os Estad>Os, municipa,lidades, associações ou 
particulares requererem que as florestas de sua prop·riedad-e sejam 
consideradas p1·o·l!eotom,s, o Gov-e.r··no as far·á estud.ar p-elo Serviço 
Flmresta;l; ·e, •no caso de •ser . T·econhecid·o aqueHe oar&cter, se in-
cumbirá de auxiliar, quanto po'ssivel, na s-ua conse·rvação e guard ~>1 
defendendo-as dos incendios ·e de toda a sorte ·de d·ev:astaçã.o, ·p.res-
crev.end·o os mei>Os d e m·elhoral-as pelo ·:repla,ntio e mesmo· ·forne-
cendo .pes•soal ha:bi!Htado rpara dirigir estes ul.timos trabalhos.· 

(f'<ar.ag~.apiho unico. No caso. considerado p6dem os propr·ieta-
dos ·explora:r alguns productos das ,florestas, ·desde que se sub-
metta:m ao 1regimen . especial pr.escripto ·pe1o Serviço Flo.restaL 

Art. 6.0 tAs fl01·estas protectoras, depois de estudadas pelo 
Serviço F1ore·stal e reconhecidas imprescindiveis pelo Go·verno, 
constituirão objecto de utilid.ade e de necessidade publioa; ficam., 
portanto, passiY.eis de pesapropTiação. .p-elo Gover.no F·ederal, se-
gundo as leis e os p·rocessos vig.entes. 

A!.'t. 7.0 ·Feita a notificação de que a j101'i3Sta p1·otectora. 
é imrprescindivel, não poderão. mais os seus p.rop.r.ietarios destruir 
qualquer ·:Parte della, sem consultar o Serviço Flo;resta.l ou os seus 
delega.dos no·s Estadós. 

Hortos floresta~s 

Art. 8.° Fica o 'Governo autorizado a inicia.r a creação d~ 
hortos flm·estaes em que sejàm pTaticamente estudadas as espe-
cies, indig·ena,s ou não, mais .aP'tas ao r-eplantio e á formação de 
mattas. 

l'.a.ra.grapho uni co. Os quatro primeiros estabelecimentos serão 
situados em z-onas que offereça:m qua;nto possível a médi·a das 
co·nd·ições d·e clima e sólo de r egiões mais vastas . 

. A;rt. 9.0 As es.pecies reconhecidfliS .mais vàntajos.as .Para a r e-
·co:nstituiçi'io. das florestas e pam a io.rmação de mat-tas eobnomi-
cas serão · cultivadas ··etn es'cala sufficiente ·pa;~. distrÚ;uicão de 
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mudas e sementes pelos Estados, muni·cipalidades, associações e 
partlcul>ares que as requererem. 

Art. 10. A'll'llexas a.os ·hortos florestaes serão crea:das escolas 
theorico-praúcas de silvicultura. 

iP.ar.agrap'ho. unico. ks escolas serão sempre fonte de dados 
e informações a todos os interessados . 

Art. 11. OppO<rtuna:mente o Governo au.cmentará esta. secção 
do Serviç-o Florestal, de modo que exista em ca:da . Estado, pelo 
menos, um horto flor estal com a esco~a anilexa. 

JP.aragraiPbO unico. Na installação desses estabelecimentos 'l 

preferencia caberá aos Estados que contribuírem com as mattas 
e ·tenr.as necessaria;s, ou co·m ·auxilias· de outra natureza .. 

lA:rt. 12. O Gover·no poderá jnstitui·r premi•os d·e a,nimação á 
iniciativa .pa,rticulaT pa:ra os tra:ba;l.h<Js de creação d e florestas ou 
de mattas ·economicas em terras devrustad.as ou de orumpos . 

Prur.ag•ra:pho unico. Os premias serão de 50$ até ·200$, por he .. 
ctare, segundo as condições. 

P lo?'estaJS-modelo 

Aà't. 1'3. l.l'ica o 'Governo autorizado a estabelecer, nos pon tos 
mais convenientes do paiz, flO?·estJas-mocl,~lo, em que se exercita-
rã.o ·os traballh·os das escolas •praticas de silvicultura. 

·P.aragrrupho unico. Os -trabalhos serão ,j.ni'ciados em mattas 
puras quamdo possiv·el; passarão a mattas mixtas, que ·irão puri-
ficando vela cultur·a; ·e, <finalmente, a Jlo.rmação de ma,ttas hpmo-
geneas ·economicws, .crea:das em terrenos devastados, ou mesmo de 
ca;mpo.s . 

lA:rt. 14. O objecto !Principal do estu·do será a economia da flo-
•resta : a capacidade de producção ou o incremento de ·cada es-
sencia, -e .os mel'ho:r·es methodos de· ·e~plo-r.ar e.ssa ·producção com a 
maxima vamtagem. 

Paragra.pllo unico. A cor.po.ração de ensino ministrará· no 
)<Jcal todas .as informações aos 'interessados, e, por d.et-erminação 
do :Serviço Florestal, pode.r:á fornecer planos de exploração eco .. 
nomica, .Jl'ara regiõ~ :analogas ·ás do estabelecimento. 

Art. 1•5. :ÜP'JtOTtui1JaJmente serão crea,d.a;s escolas pratica:s dli 
sHvicultura no !Districto Federal e em toqos os Est·a.dos. 
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:Pal'agrail'ho unico. Terã;o. •preferencia para o esta.belecimento 
de esc·olaB e "flo.res.tas~mo·delo" os •Estados que derem á União 
mattas· e terras aprop:dada:s, o.u contribui•r em com outros ·auxílios 
-effi.eaz es . 

· Regimen florestal 

Art. 16. O regi-men flor·estal tená P·Or .base a conservação mE.-
·t hodica da;s flor·estas, per.mittindo ·a sua exploração economica 
·.Perpetua . 

1Art . . 17 .' O regimen ,florestal s·erá or.ganiz·ado de modo a con-
·t er disposições adapta v eis ás differen>tes zonas do .paiz. 

1Art. 18. A adopçâJo ·Bspontanea, do :regimen florestál pelos .Es-
·tl!Jdos, municiptos, associações e particulares, constituirá motivo 
de preferenda para .,J]avo•res- do !Governo relativos á a.gricultura, 

.. êstrada.s vicinaes e out:ro:s estabelecidos nesta lei. 

Estatistica flo?·estcLl 

Art. 19. O •Serviço 1Flores·tal, por seus delegados e prepostos 
nos E·stados, fal'á a i•nl:lpecção ·das florestas, para organizar-l:h:es a 
estatística e in:fo:nnar o Governo de suas condições ·e ca-nacte.res 
especia,es, que •possam ·reclamar .medid·as tendentes á ,melhor uti-
·lizaçi1o .de ·crud•a uma. 

Art. 20. Haveriá no •Serviço .Flo·restal um liv.ro de Tombet · 
rmenifo das flo:restas da União e outro de RegistTO üaquellas que 
ficarem 1sob a. sua di.recta fi.scalização . 

Art. 21. O Serviço IF'lore.staJ publicará a.nnualmente o f:} dados 
estaüsticos :mats ·importantes. 

Mt. 2·2. Na repr esentação ·ca:rthographiea das florestas será 
'(), iSeJrviÇo ·Florestal .directamente aux·i11ado pelo Serviço Geologico 
·e Mine-ralogico do Brasil. 

Reservas florestaes 

.Ar\ . . 23. As reservas .floresta;es já existentes. e as que .forem 
·seil!do constituida:s ficarão sob a direcção e .guarda do Servi\;0 
Flo•restal . 
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Art. 24. .No Territorio do Acre -a ·reserva .floTestal s~rá con.s·-
pituida de ac<:ôrdo com o art. 1" do ·decr-eto n. 8. 843, de 26 . , !e· 
Julho de 1911, observ·a.da a, ·disposição do paragrapho un~co ·do x ]-· 
ferido artigo. 

Art. 25 . Para a constituição -da reserva florestal a Ünião entrará 
com as ten·as do 1seu dominio, ·e solicitará d·os .g.oveTnos estadoaes · 
á cessão gra,tuiia de .flo.restas que, pela sua situação e ·condiçõ·.:~ , .. 
-sejam aprop·riad'3JS a es·se des-tino. 

Art. ·26. O Gov.erno -podeTá tambem ·co·nstituir reservas flo> . 
. res·ta'81:\ com ter.nas que não forem aind.a de sua p.ropriedade, esta--
bele·cendo oos p~·oprietarios .accôrd·os de rpermuta ou de co·mp-r.a, 
:mediante approvação do ·Congresso Nacional. 

Art. 27. O Gov·eTno estabelecerá ·O r egulamento Jpara a con:--
serVJação e .guard-a drus .reservas floTestaes situada;s no Districto Fe-
deral e nos Esta.dos·, •estabelecend<o os casos em que será permit--
tida a sua exp1oração economka . 

-Art. 28. Quando um ·Estado solicitar, pod-erá o Go•verno Fe-
deral fazer e:x,ecutar a conservação e guarda da reserva florestaL 
estado·al por .funccionarios do ·Serviço Florestal. 

Pcwques na.qvonaes 

tA:rt. 29. Opportunamente -serão creados pa.1·ques nacionaes.: 
em 'iocaes caT.acte.rizados por acc-identes topogr.aphicos no·taV'eis, 
grandiosos e bellos; e encerrando ,florestas virgens typicas, que · 
·serão perpetuamente conservadas . 

IP.aragrapho unico. O estabelecimento dos pa:rques será feito·-
em pontos de facil accesso. ;re1ativg, e mediante dtsposições pré-.. 
via;mente auto:rizada:s p-elo ·Congr.esso NacionaL 

.Airt. 30. O Governo ·esta;belecerá o Tegul'amento de pollcia para · 
as reservas ·e fl.orestas · protector.as, comprehendendo a inspecção~ 

geral de todas as matt:as. 
A·rt. 31. Ness·e regul.allnento _devem figurar dis:positivos contra. . 

os incendio:s ·e outros damnos, ·sendo -comminadas· multas pa.ra : o.;L 
casos de contravenção. 



85 

Paragrapho uni co. As .multas serão de 10$ -até 1: 000$, se-
gundo a gravida,de do delicto. 

Art. 32. O Governo, por intermedio dos funccionarios do Ser-
viço Florestal, trabalhando ·de accôrdo e conju·nct:amente com os 
góv·ernos estadoaes e as municipalidades, emp.regará _todos os es-
forços pa,ra minor·ar o mais possível os damnosos effeitos das 
'queimadas . 

D ·ivulgação ele con heqimentos 1tteis 

Art. 33. O Gov·erno promoverá, po.r todos. os mei-os, a divulga-
·ção de conhecimentos uteis relativos ás florestas. 

PaTag.:r.ap'ho uni co. A in&trucção Vlisará de preferencia a edu-, 
-cação dos lav:ra.d01res e .será quanto possível, feita junto destes e 
:nas escolas publicas. 

Disposições geTaes 

Art. 34. O Serviço Florestal terá todo o auxilio possiv·el das 
-repartições e serviços federaes correlatos, ·existentes ou que forem 
.creados. 

Art . 35. Nos processos de medição e demarcação de terras 
f.cderaes para legitimação de posse, venda ou cessão, ficarão sem-

_pre delimita.das e r·eservadas as florestas protectoras, fazendo 
11arte do acervo nacional, e sui·eitas á vigilancia e direcção do 
'Serviço Florestal. · 

Art. 36. Nos processos de concessão, aforamento ou arren-
<C1amento de terrenos federaes, bem como nas concessões para apro-
veita.me.nto de energia hydra.ulica, serã,o sempre delimitadas e , 
reservadas as áreas de florestas protectoras, que ficarão no acer-
·vo nacional ·e sob a direcção e vig·ilancia do Serviço Florestal. 

Art . 37. O Gov·erno organizará instrucções para emprego de 
lenha como combustível nas estradas de ferro federaes ou qu t, 
tenham favores da U11iião; e estabelecerá entre as clausulas das· 
:novas concessões, de novações de contractos, ou de quaesquer fa 
-ver.es, a ·obrigatoriedade dessas instrucções. 

§ 1.0 As instrucções determinarão, para cada caso, as zonas 
<OU ·trechos em que_ será permittido o uso de lenha, sob a condição 
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de replantio ou creação de mattas eoonomicas de capacidad.e pro -
ductora nunca inferior ao consumo. 

§· 2.0 Nas regiões ma•is assola.ctas pelas sêccas, principalmente 
naquellas em que o Governo tenha de ·estabelecer obras de irriga-. 
ção, nã,o será absolutamente permittido o uso da lenha •cortada de 
florestas esponta;ne.as, nas estrada;; de ferro federaes -ou que ti'·· · 
verem favores da União. 

Art. 38. O Governo estabelecerá nas suas estradas e naquel-
laJs que favorecer, regulamentos e di13posições que permoittam dimi-
nuir os effeitos ruinos-os dos incend•ios das mattas e cami(OS, pro, 
duzidos pelas locomotivas ; entre ellas determinará que sejam 
as chaminés providas de apparel hos de retenção de fagulhas. 

Art . 39. O Governo creará nos Estaüos delegacias do Servi-
ço F lorestal, que funccionarão junto e de accõrdo com as dele-
gadas· fiscaes federae.s. 

Art. 40. Os, guardas florestaes serão, para os devid·os effeitos. 
considerados agentes de .segurança publica e officiaes de justiça. 

Art. 41 . O Governo regulamentará a fiscalização das ernpre-
:<~as ou -;gociedades anonyma·s, nacionaes ou estrangeiras, que se 

· destinem á industria extractiva de madeiras . 
Paragr.apho uni co. Essas soci6dades ou em prezas não pode-

rão gosar dos favor e.s facultados nas disposições desta lei, nem 
otteTão licen~a _para funccoiona.r na Republica, senão fo·rmular em 
expressamente que se compromettérn a replantar as áreas deva•S-
t2.das. 

Art. 42 . Nas concessões e favor es do Governo Federal, para 
colonização, estabelecimentos industriae.s ou vias de communica-
ç!ic, será estabelecida a clausula de observancia obrigatoria do 
regi.men flo restal. 

Parag.rapho uni-co. O não cumprimento comprovado dessa 
clausula baJStar á para a caducidade das concessões ou d.os f.avo--..,_,_ 
res. 

Art. 43 . Fica o Governo autorizado a proceder, {!uando fôr· 
necessario, á descriminação e demarcação das fl.orestas da União·. 

Paragrapho uni co . A descriminação e demarcação serão fei- -
tas .segundo as leis e processos em vigor para aJS t erras federaes·._ 
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Art. 44. O regimen flol'estal será obrigatorio para todos -os 
terrenos do domínio da Un>ião, administrados por qualquer minis· 
terio. 

P.aragrapho uni co . O Serviço Florestal será -ouvido sobre a 
exp'oração ou córte de mattas em qualquer terreno do domínio 
da União. 

Art. 45. O Governo estimula.rá, pel-os mei·os convenientes, a 
pnatica de processos simples -e economi.,e,Q;S de conservação da ma-
deira, que pe:r:mittam o emprego da m.âdeira branr.a, de rapido 
crescimento, nas construcções em geral. 

.A!rt . 46 . O ·Gov-erno promoverá, de accôrdo com os Est·ados, 
a regulamentação cl.a exploração da-s orchideas ê elas pl>antas ra-
ras do Brazil, respeitada a liberdade ele commercio. 

Art . 4 7. O Governo prom.overá de accôrclo com os E>silados 
e municípios a instituição ela f.e-sta do "Dia das Arvores·", em to· 
das as escolas publicas elo pa.iz . 

Art. 48. F\ica o Governo ·autorizado a regulamentar os servi-
ços creaclos por esta lei , no todo ou em partes, organizando op· 
portunamente a respectiva repartição. 

Art. 49. ' Fica ·o Governo autorizado a abrir d-esde já os nece$-
sarios creditas para iniciar os serviços creaclos pela presente l·ei , 
até a quantia de 200: 000$000. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - José Om~los de 
Carvalho. 

A -emenda propõe, p~ra: ser convertido em lei -do paiz, o proje-
cto ·sobre o serv,iço flor-estal enviado pelo Poder Executivo á Ca-
ru.ara, -em mensagem ·deste anno; traduz, ass-im, o patrioti0o de-
sejo de apressar a ·organização ela cultura e protecção das flores-
tas naCionaes. P-ensa, todavia, -a Commissão, que -o assumpto, por 
sua •l!omplexi·clacle, eleve ser tratado em projecto especiaL tan:to. 
mais quanto a Commissão Especi:al, nomeada pela M€sa para emit-
tir parecer sobre o projecto do Governo, já formulou e apresen-
tou á Camara o seu parecer, acceitand·o-o -com modificações. 

N. 31 - A verba 4" para ·o serviço de expansão economica do 
Brazíl •seja mantida com a dotação de 300: 000$, papel, e 500: 00{)$, 
ouro como se acha no 0rçamento vigente. 

S,ala, das sessões, .12 de Dezembro de 1911. - Ta1X:wes aa.vaz-
canti. - Semphico ela Nobreg.a .. 
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A Commissão acceita :a emenda, confiaJndo que ·O Governo insti-
tua o serviço de prop-aganda no estrangei1ro em moldes praticas-
cujos resultados, ao contrario do que tem acontecido até agora, 
seja;m uteis á economia ,nacional. 

N. 32 - A' verba 15" - Accrescente-se: 
Auxilio de 10: 000$ á Sociedade Persev-erança e Auxilio dos 

Empregad-os do Commercio de Maceió par.a desenvolver o Museu 
CommerdaL Ag·ricola, e Industria-l .e as aulas praticas que mantem 
gratuitamente. 

Sala das -sessões, 12 de Dezembro de 1911. - EuS'ebio ãe An-
drade. 

A emenda é in:acceitavel. A verba 15" comporta o ·au.:x:ilio pro-
posto, cabendo, porém, ao Poder Executivo resolver si a socieda-
(}e, referída na emenda, está em condições ·de merecei-o. 

N. 33 - A' verba 15• Auxilio á ·Sociedade Nacional de Agri-
cultura . Em vez ele 40: 000$, diga-se 80: 000$000. 

Sala das sessõ-es, 12 de Dezembro ele 1911 . - A nteTo Bote lho. 
-La?nrrz,ounieT Goãof?·eão. - Garção Sto·ckle1·. 

A emenda eleve s~r rejeitada. A Sociedade Nacional de Agri-
cultura, mantida e custeada pelas contribuições de sem; a.ssocia-
dos, não tem mais a seu serviço a distribuição de plantas e se;nen-
t es . Como centro de defesa dos interesses agrícolas pre13ta gran-
des serviços a:o paiz; mas a subvenção de 40:000$ representa au-
xilio muito va' ioso e não ha motivo para augmental-a. 

N. 34 - Fica o Governo autorizado a conceder aos Aprendi-
zail.os Agrícolas 'de Patos e Leopoldina a subvenção de 10 contos d~ 
réi.s a cada um. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - AnteTo Bo/!elho. 
Prejudicada pela emenda n. 17 d•a Commissão. 

N. 35- Onde convier: 
Auxilio ao Asylo Agrícola D. Izabel, em Juparaná, municipi'O. 

de Valença, Estado do Rio de J:meir0, 10 : 000$000 . 
. Sal.a das sessões, 12 de Dezembro de 1911. -Henrique BoTges. 

Prejudicada pe1a emenda n. 17 da Commissão. 
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N. 36 - Fica o Governo autorizado a crear uma escola de 
pesca em ponto apropriado do Estado ·de Santa Catharina, con-
tractando para esse fim pessoal idoneo e abrindo os necessarios 
·creditos. 

Sa'a das ·(lessões, 12 de Dezembro de 1911. - OeZso Ba-yma. 
Esta emendá está prejudicada pel:a de n.. 26. 

N. 37 -Onde convier: 
E' concedida á Escola de Commer.cio, annéxa á Associação 

Commercial do Maranhão, a subvenção de 20: 090$000. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Dunshee de 
Abranches. - OoeZho Netto. - Oo&ta Rodrigues. - Agripilno Aze-
vedo. 

Prejudicada pela emenda n. 17 da Commissão. 

N. 38 - O.nde convier: 
O Governo Federal estabelecerá na Fortaleza, E-stado do Cea· 

rá, no Districto F-ederal, na bahia de Par,anaguá, do Estado do 
Paraná, e no Rio Grande, Estado do .Rio Grande do Su_l, nos me-
lhores pontos da costa desses municípios. quatro escolas de Pesca, 
e nas quaes principalmente se ensine não só arte _moderna de 
pescar e de criar os peixes, mariscos e mo1uscos da fauna marí-
tima, como todas as a.pplicações · industr.iaes da piseicu'tura, con· 
tnactando para esse fim pessoal idoneo, de preferencia no Japão, · 
ou então na Suecia e na Noruega, e coThstruindo no paiz ou impor-
tando vapores e os machinismos necessarios, ·(mediante concur-
rencia publica), para uma perfeita· installação. 

Para o cumprimento dos dispositivos desta emenda, o Gover-
no abrirá os necessarios creditos. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. Oorrêa D.etrei-
tas. 

A emenda está prejudica,da pela de n. 26. 

N . 39 - · 0Iide -convier: 
Fica o Governo Federal autorizado a abrir os .necessarios cre-

d1tos para. que o Bra~1l se faça representar em qualquer ex.posl• 
çª'o de caracter .universal, que se -:;:ealizeu:n. n_o an-n-o de 1913 . •e ·!!. 

7 
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providenciar com relação as que tambem tenham Jogar nos an-
nos subsequentes. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911.-00T?'êa DefTeilas. 
Esta emenda crêa d-espeza illimibada, e, assim sendo, mesmo 

sob fôrma de .autorização, o seu dispositivo é ilicollveniente. De-
ve ser rejeitada. 

N. 40 -Verba 1.• 
Titulo material. 
Accrescente-se: 
Gratificaçõ.es diarias de 3$ a cinco continuos e quatro coi-

reios da Secretaria de Estado durante 366 dias, 9:882$000. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro d-e 1911. - Jo(f,o Simplicio. 
A Oomrruissão rejeita a emenda, _que propõe para determina-

dos funccionarios d'o Ministerio da Agricultura vantagens supe-
riores ás de outros funccionarios de igual categoria, com exerci-
cio em outros ministerios. 

N. 41 - Onde convier: 
Da verba 8• - Escolas de Aprendizes Artifices 

se 100: OúO$ - para a Escola de rsergipe. 
separem-

Sala das sessões, 9 de Dezembro de 1911. - F'elisbello F'?·ei?"e· 
-Joviniano de Carvalho. 

A emenda é inconveniente e não deve ser approvada. A ver-
ba de material, incluindo as diarias d-os alumnos do 1" e 2• an-
nos, para 19 escolas de aprendizes artit-ices, é .de 792: 160$000. 

Seria llllPossivel destJacar só para a de Sergipe 100: 000$000 
sem manifesto prejuízo das demais. 

N . 42 - O Governo Feder:al, na fôrma do art. 145 do regula-
!11ento que baixou com o decreto n. 8.319, de 20 de Outubro de 1910, 
fi<ca .autorizado a crear um posto zootechnico e uma estação ex-
perimental como annexos á Escola Agrícola da Bahia. 

Sa1a das sessões, 9 de Dezembro de 1911. - José Maria. -
J . Mangabeira. - Plinio Gosta. - Rodrigues Lima. - A1·istiàes 
Spinola. - Peàr.lo Lago. -Augusto àe Freitas.- Elpiàio de Mes-



quita. - Alfredo Ruy Barbosa. - Gds"t:a 'Pinto. - Pedro Vianna. 
-Palma. 

A :autorizaçãb ·é d"esnecesáaria: dentro da verba 19" poderá : O 

Govetn·o, s'i achar cõnveniente, crear os estabe'ecimentos a que 
se refere a emenda. Deve es ta, portanto, ser rejeitada. 

N. 43 - Destaque-se da verba respectiva .a quanti.a de 20: 00.0$, 
para o 'clistefo da subvenção destinada ao Estabelecimento Expe-
rimental de Agricultores .em Pindamonhangaba, no Estado de São 

·:Paulo. 

Sala das sessões, 12 de Dezembro de 1911. - Hezerril Fon· 
- tenelle. 

A Commissão acceita a emenda, reduzindo-se a -10:000$ "a 
subvenção e <:onsignando-se o .neuessari·o cvedito -na -verba 15•. 

N. 44 - Ond.e convier: 
E' <J,utorizado o Presidente da Republica -la '·ê(:meeder premio.s 

de 500$ a 5:000$ aos viticultores e vinicultores que exhibirem, em 
exposição publica, que se r ealizar annualmente na Capital Federal 
e na dos Estados rproductores, so·b a ·insp.ecção ·de <delegado espe-
dal do Ministro da Agri-cultura, os mais bellos e apreciados .spe-
cimens de uvas e os melhores vinhos :fabricados de uvas ·de cepas 
européas e americanas, abrindü os necessarios cr·editos e expe-
dindo regulamentos, em que deverão .ser indicadas as especies de 
videiras, cujos productos possam ser premiados, e d.emais provi-
dencias favorecedoras do des·envolvimento da industria viticola e 
vinícola. 

Sala d.as sessões, .9 de De:zcembro ·de 1911. - Homào Bap'tista. 
A Commissão ·acceita a emenda, com as ·sEiguintes modifica-

ções: 
Supprimam-s.e as palavras "e -na dos Estados productores" e 

substitua-se "abrindo os n.ecessar-ios -creditas", p·or "côrrendo a 
despeza pela verba 15". 

Não é preciso credito espeGíal, --l:n.axime ,jJ.Hmitade, opara as pre-
.nüo·s ·de .que . se trata, iha:vendo •uma ·consi"gn-àÇã.o espeoi>al cà.e réis 
200:000$ na ver.ba .,15·· ~p-:ara Jattend.ér ~a ' essa .deS'peza. 
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N. 45 - Onde convier: 
·o- Governo Federal fica autDil'izado, mediante accôrdo com o 

governo do Estado da Bahia, a avocar o serviço meteorologico 
ali · ·existente, ·na fórma do art. 42 do regulamento da Directoria 
de Meteorologia e· Astronomia. 

Sal'a das sessões, 9 de Dezembro de 1911. -José Maria. - J. 
Mangabeira. - Roclrigues Lima. - Leão Velloso. ---:- Gosta P?J.nto . 

· -Pliinio Gosta. ~ Augusto ele Freitas. - P eclro Vianna. - Pal· 
· ma. - P ecl1·o Lago. - .Alfreclo Ruy Barbosa. - E. Mesquita. 

-A Commi.s·são acceita a emenda com modificação: sen<j.9 pr-o-
gramma do governo d.iffundir o serviço meteorologko, ·mais vale-
.r.á avocar- a -estação ou estações existentes na Bahia e nós .·d Em;tais 
Estados, de que fundar novas com maior despesa. M.as a avocação 

__ dev~ li:gJ.itar'·Se á estação OU estações, e não comprehende O pro-
pr.i9. serviç.o, . tÇLl _como estiver organizado e a emenda propõe. 

Deve esta ser, portanto, ap.prov,ada, com a seguinte modifica-
ção: onde se diz "avocar o serviço, etc.", diga-se: "avocar a es-
tação ou estações meteorologicas existentes nos Estados". 

N. 46- Onde convier: . 
Defeza e conservação das florestas da União e .organização dos 

institutos florestaes, parques, reservas, florestas modelos, ensino 
de silv·icultura, 200: 000$000. 

Sala das scessões, Dezembro de 1911.-.Augu.sto de Lima. 
A ,emenda consigna despesa prematura, dependente com.o es-

tá, a . creação do .s·erviço florestal, de lei ainda em elaboração. De-
ve ser rejeitada por isso. 

N. 47 - A' rubrica 15•: 
Accrescentem-se 40:000$ para auxiliar com 10:000$ a cada 

um dos ,seguintes institutos: 
I. Escola Commercial de Bello Horizonte; 
II. Cur.so Commercial da Academia de Juiz de Fóra; 
III. Instituto Polytechnico de Juiz d.e Fóra·; 
IV . . Escola Agricola de Lavras. 
Sala das sessões,. 9 de Dezembro d:e. 1911. - José B onifar::io. 
Prejudicada pei'a ep1enda n. 12 da Co'!llmissão. 
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N. 48- Na verba 13• (acquis:ição de productos naturll!es, etc.) 
onde se dfz 10: 000$ diga,se 18: 000$000. · 

Sala das sessões, Dezembro de 1911. - Vianna- do Oastez-
lo. - Augusto de Lirn,a 

A Commissão acceita a emenda, reputando ·sufficiente ·a do-
tação consignada no projecto. 

N. 49 - Art. 1. 0 E' concedida á Em preza Autoviaria Paulis-
ta, pr-oprietaria da exploração da Estrada de Y.ergueiro, de São . 
Paulo a Santos, uma subvenção kilometrica á razão de 30: 000$, 
our-o, por kilometro, ·sobre a extensão ~axima de 70 kilometros, 
no trecho de -estrada de rodagem a construir, ·entre a Capital da 
Estado de S. Paulo e a cidade de Santos. 

Art. 2. 0 No contracto a ser lavrado com a Empreza, ·o Gover-
no regulará a entrega de tal subvenção por trechos minimos <le 10 
kilometros construidos. - Ooúa Junior. 

A emenda attende a assumpto que melhor será considerado 
em projecto especial. 

A Commissão 'não tem elementos que a convençam da neces-
sidade da obra de que se tr-ata, e ainda menos que justifiquem -o 
enorme auxilio proposto. E' por iss-o de parecer que seja rejeitada. 

N. 50 - Fica d·esti'ç.acl:a um:a d;ls quotas de 20: 000$ a que se 
refere a primeira parte do n. III da ve.r:ba 15", ao .Posto Experi: 
mental de Agricultura, estabeleci-do no mun.icipio de Pindamonhan- . 
gaba (Estado de S. Paulo), obrigando-se elle a cumprir todas as 
disposições do r-egulamento que baixou com o decr~to n. 8.546, de. 
1 de Fevereiro de 1911. 

Sala d.a,s sessões, 9 de Dezembro de 1911. - EriÇO Coelho. 
Esta emenda está prejudicada pela de n. 43. 

N . 51 - Onde convier: 
O Governo . mandará editar pelas officinas typo'graphicas do 

'M:inisterio da Agricultura a obra scientifica do. Dr. John G. Brau- . 
ner, director da Stanforcl University, denominada - Capitulas 
sqbre . a geologiw do Estado ela Bahia. A publicação comprehen-
derá os mappas · e d-esenhos que instruem a alludida obra. 

Sala das sessões, 11 de Dez·embro de 1911. - Elpidio de Metr 
quita. . 

A CommissãÕ re]eita á emenda. 
·t. 



N. 52 - Onde COJlVier: 
Art. O Governo auxiliará com a quant ia de 2: 000$· a ca: 

da criador, possuidor d-e mais de 500 cabeças d.(l g.a(l®· v.accum, 
que con-struh· em sua propriedade banheiro para expurgo de para-
sitas do gado vaccum, não podendo o auxilio exceder de 30: 0_00$ 
em- cada Estado, no mesmo ex-ercicio, para o que abrirá os credi-
tas n ecess·arios. 

Sala das . -sessões, ·11 de Dezembro de 1911.-Henrique Bo?'ges. 
A emenda estabelece conveniente auxilio á industria p ecma-

ria : cumpr-e, no emtanto dar lhe fqr_ma de autorização, .para que 
attendidas sejam a.s possibilidades da r eceita ; e bem assim é mis-
t ,er r estringir a 500$ o auxilio a cada criador .e ao maximo de 
10:000$ o total dos auxilias em ca.da Est ad-o, visto que o preço . de· 
construcção de um banheiro para ·expurgo de parasitas do gado 
vaccum só excederá da 1: 000$ si fôr de luxo. 

A Commi.ssão propõe a seg,uinte em enda su·bstitutiv.a: 
Fica o Gov·erno autorizado a auxi'iar com a quantia de 500$ 

a ·cada -criador, possuidor de mais de 500 cabeoas de gado vac-
cum, que construir em sua propriedade banheiro pa r a expurg6 de 
p·arasitas do mesmo gado, não podendo o auxilio :exceder de 
10 :000$ em cada Estado, d·entr:.o do exerci cio; abrindo para isso 
os necessarios creditos. 

N . 53 - A' emenda aux iliando os cri-adores qu e -construirem 
em suas prop;riedades banh·eiros para expurgo de parasit as do gado 
v.a~cum, _ offereço a seguinte sub-emenda: 

tSupprimam-se as palavras "possu.idor de mais de 500 cabeças 
de .gado vaccum". 

Sala das sessões, 12 d.e Dezembro de 1911.-Henriq.u.e Bor-ges. 
Prejudicada pela de n. 52 . 

N. 54 - Onde convier: 
O Governo creará um posto zootechnico n as fazendas_ nacio-

naes do Rio Bran co. no Estado do Amazonas, abrindo para isso 
um credito de 200·: 000$000. 

Sala da,s s essões, 11 de JJezembro de 1911. - Aurelio Amorim. 
O projecto, em andamento, -sobre defesa da bor.raP-h a. ab'l.rca 

o problema agri.cola do norte e consigna medidas r elativas á cr ea-
cão do gadÔ no.s campos do Rio Branco. 

A em~nda é inopportuna e deve ser r ejeitada. 
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N. 55 - Accrescente-se: 
A' verba 4• - Inspectoria e nucleos coloniaes - Seja augmen-

tada de 24: 000$, para,. .installação d.e um nucleo colonial no Esta" 
do da Parahyba do Norte. 

Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1911. - Seraphico da 
Nobrega. - Tavares Cavalcanti. - Prvuàe·i.cio MUanez. - Simeão 
Leal. 

A .emenda é inconveniente. Si houver conveniencia em fun-
dar no Es~ado da. Parahyba um nuc~eo colonial, póde o Govern-o 
fazel-o com a dotação da verba 18•. Aliás, a quantia proposta pela 
emenda é visivelmente insufficiente para fundar um nucleo colo-
nial. Si não bastar a verba, a .emenda não acudirá á deficiencia. 

A Commissão rejeita-a por isso. 

N. 56 - Auxil'io i\, Sociedade Amazonense de Agricultura pa-
ra desenvolver seus trabalhos d!e propaganda e seu horto, .augmen-
tando ·a distribuição de mudas e sementes aos lavradores, impres-
são de sua r.evista, etc. 48: 000$000. 

Sala das sessões, 10 de Dezembro de 1911 . - Monteiro àe 
Souza. 

A Commissão não aoceita a emenda, julgando inconveniente 
despender com os serviços de propaganda e distribuição de plan· 
tas e sementes mais do que consignam as respectivas verbas do 
proj-ecto, uma das quaes, pela emenda n. 2, já soffre elevação não 
pequena. 

N. 57 ~ Onde convier: 
Da verba contida no n. IV do art. 4°-para inspectorias € nu-

cleos coloniaes, separ.em-se 300: 000$ para os nucleos Pinto e Pa-
trimonio em Sergipe. 

Sa'a das sessões, 9 de DezembrQ de 1911. ~ Felisbello Freire. 
-Joviniano àe Oarvalho. 

A verba 4• não comporta a attribuiçãQ de 300: 000$ só para 
dous nucleos coloniaes em Sergipe; a Cpmmi&são· pensa que a 
emend.a deve ser rej.eitada. 

N. 58 - Onde convier: 
Art. o GoveJ11o estabelecerá um serviço activo de propagan· 

da,ey. ~-Q e§.ttªI!J?.~i-~ dQ<? . lJ..PS.ê.Qê PJ}J!Q~P_ll..!lê. V.J.:O(}l!,Ç~~!í :· -de . eJfpQtt.ll,~Q, 
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taes como o café, o matte, a madeira, devendo o pessoal para o 
serviço dessa propaganda ser indicado pelas classes interessadas -
agricultura e commercio. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1911. - Oorrêa Defreitas. 
A ·emenda deve ser rejeitada por ociesa; a propaganda dos 

productos do paiz no estrange~ro ·está instituída e o orçamento con-
têm verba para custeai-a. 

N. 59. - Onde ·convier: 
Fica o Governo autorizado a promover a Cl'eação de Bancos 

agrícolas ·e de em:IJ.r estimos a juro baixo em todos os Estados da 
União. 

Sala das sessões, 9 de dezembro d·e 1911. - Oorrêa Detreitas. 
Esta emenda, ·contendo idêa digna de elogios, caberia no orça· 

menta d·a Fazenda, não no da Agricultura. A Commissão não lhe 
dá, por isso, seu assentimento. 

N. 60. - Fica mantida a disposição da l ei do orçamento vi-
gente que autoriza o Gov·erno a crear e custear no Estado do Ma-
ranhão um aprendizado agrícola, que será situado na zona servida 
pela Estrac<~. de F·erro de •S. Luiz a Caxias. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1911. - Ohristino Oruz. 
- Ooelho Netto. -Agripino de Azevedo. - Oosta Rodrigues. 
Dunshee de Ab1·anches. - Ounha Machado. 

Prejudicada pela emend·a 1• da Commissão. 
N. 61. - Onde convier: 
Ao art. 1 o, verba 12, n . li, accrescente·s·e a quantia de 20: 000$ 

para construir os pavilhões (nos terrenos off.erecidos pelo Go-
V•erno local) para funccionar a estação meteorologica da cidade de 

· Campos, Estado do Rio de Jan·eiro. 
Sala das sessões, . 9 de d ezembro de 1911. - P erei1·a Nunes. 
A ·emenda d·eve ser approvada: ella a ttende á necessidade 

de construir-se o edificio para a estação meteorologica de Campos 
em terrenos já of:ferecidos pelo Governo local ao Governo da 
União. 

N. 62. - Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a crear ou fundar nas cidades de 

Cu:r>ityba, Paranaguá, Ponta Grossa, União da Victoria e Guara-
pu.ava, no Estado do Paraná, escolas de commer cio e industria, 
cujo plano obedecerá, quanto possível, ao ensino mais pratico que 
theoTico, inclusive o '<ie linguas, que faz part'e das mesmas escolas 



(ingleza, franceza, o,sper.aní ío), etc., e que será tambem eminente-
mente pratico (methodo Berlitz) . 

Sala das sessões, 9 de dezembro d·e 1911. - Corrêa Detreitas. 
A Commissã"O não póde dar seu assentimento a .esta e~enda, 

cuja approvação não attenderia ã melhor disribuição dos insti-
tutos de ensino profissial no daiz. 

N. 63. - Onde convier: 
Art. O Governo fica autorizado a crear, por todo o terri-

torio .da R epublica, nos districtos mais agrícolas e pastoris, o 
maior num2ro de escolas de agricultura nos moldes norte-ame· 
ricanos e de caracter eminentemente pratico. 

Promoverá tambem ·efficazmente a fundaçào, nos cent ros mais 
ag.ricolas e _pa<Storis da União, ·d·e campos de experi encia .e d·e-
monstração e postos agro.no.micos. 

Art. Fica o Governo autorizado a crear escolas infantis. 
onde lhe convier, para o ·ensino agrícola, assim como escolas cor-
reccionaes, tanto para crianças como para adultos, que tenham 
commettido pequenos delictos. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1911. - Corrêa D etreitas 

Esta emenda .consta ·de ·duas part es, e é inaceitavel ·em ambas. 
Na primeira, pmque, tanto quanto possível no mom·ento, o en-
sino agrícola ·está sendo já provido, sen•do ino;pportuna a creação 
de muitas o·utras escolas e campüs de demonstração d·entro de um 
só anno orçamentario. Na ·segunda parte, a emend•a cog·ita de ma-
teria p ertinente ao orçamento do Interior ·e Justiça. 

N. 64. - Onde convier: 
As attribuições do consultor jurídico a que se refere o ·art. 11 

d-o regulamento n. 8.899, de 11 de agosto de 1911, serão exercidas 
por um consultor jurídico tde nomeação eff.ectiva com os vencimen-
tos d·e director geral e poll· um auxüiar en-carregado do ·es.t.udo das 
quflstões jurídicas nas r-epartições ·subo·rdinadas ao Ministerio, tam-
bem de nomeação ·effectiva e com o vencimento dos directores de 
secção. 

Sala ·das s·essões, 9 de dezembro d·e 1911. - José Bonifacio. 
Oamillo Prates. - Oalogeras. 

A .emenda encerra assumpto impertinente ao orçamento, ver-
sando,. como versa, sobre c:reação de cargo.s ·e . definiç_ão de. vanta-
gens co-relatas. , ... ·.... .... . ... , .. 
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Todavia, alvitrando ella a creação de um auxiliar de consultor 
jur·idico d·o Ministerio da Agricultura, para remediar a essa ne-
cessidade, dado que exista, a Commissão propõe a seguinte emenda 
substitutiva: 

Fica autorizrudo o Pod·er· Executivo a ·crear o cargo de auxiliar 
do consultor juridico do Ministerio da Agricultura, Industria e 
Co=·ercio, que será exercido am commis·são marcando-lhe as attri-
bu'ições e vantag~ens COIIT·espondentes. 

N. 65. - Onde convier: 
Fica o Gov·erno autorizado a crear as seguintes escolas e 

campos de experiencia ou de demonstração : 
a) uma escola :pratica de agr·icultur.a ·e um campo de expe-

riencia ou d·e demonstração, no logar mais conveniente da comarca 
de J.acarézinh·o; idem, i·dem, nas comarcas de Guarapuava, Castro, 
União da Victoria, Pa;lmas, Lapa, Palmeiras e Morretes; 

b) uma escola 'Pratica de a gricultura. no logar mais conve-
niente, nas comarcas d·e Imbituba, Antonina, Rio Negro e Pa-
ranaguã; 

c) um posto zootechnico no logar mais conveniente das co-
marcas de Castro, Palmas e ~uarapuava; 

d) uma escola profissional ou de aprendizes artifices nas ci-
da;des d·e Ponta Grossa, Guarapu•ava, Castro, Paranaguã, Lapa e 
Palmeiras . 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1911. - Corrêa Defreitas. 
A emenda é inaceitav.e por importar despeza muito grande em 

um só- Estado e d'entro de um só exercioio. 
N. 66. - Art. Fica o Governo au:t10rizado a ·crear e instai-

lar na Capital de Goyaz uma escola pratica de agricultura. e tres 
campos de demonstração e postos zootetChnicos respectivamente lo-
calizados ao norte, centro e sul ·daquelle Estado, podendo des-pender 
para esse fim até a. importancia de 200: 000$000. 

Sala das sessões, 9 de dezembro d·e 1911. - Ma1·cello Silva. 
A Commissão apr·esenta o seguinte substitutivo: 
E' auto!'izaJd.o o Gov·erno a installar postos zooteohnicos en;t 

Goyaz, Piauhy ·e Ceará, d:espenJiend.o. até 1.50: 000$ e CQX:l:endo a 
despe~a !iela '''<Yrba . .. 



N. 67. - E' o Gov·erno autorizado a .a_ceitar as· terraJ!. devolutas 
exittentes no mul:tidgio de Camberiú e colonizai-as ligando-as ao 
porto de Itajahy por uma via-ferrea economica. 

Sala qas. s_essõ_es, 9· de dezembro• de 1911. - GJelso· Bayma. 
A:]!_clon B_aptist.a. - Paula. Ramos. - Henrique V alga. 

A emend·a é ociosa em parte e em parte impertinente: para 
acceitar terras e coloni:ãal-as, o Governo t em verba e não preciza 
de autori:ãação; para construir ·estrada de ferro, não o Ministerio_ 
da Agricuftura, mas o da Viação, tem competencia. :Oeve, pois, ser 
rejeitada. 

N. 68- - - A' ver-ba 15: Augmente~se 15: 000$ como subv·enção, 
que é 0oncedida ao Centro Opea-ario da Bahia, ·pwa d•es·env-olver o 
ensino pr-ofiss.ional. 

Sala das sessões, 9 de de:ãembro de 1911.-Peàro Lago.-Au-
gusto àe Lima.-Plinio Oosta.-Peàro Vianna.-Palm.a.- José Ma-
ria.-Mangab eira.-Elpidio Mesquita. 

A •emenda. é inaceitavel : a UJ;J<~ão já mantém na Bahia uma es-
cola de ai!Ten_dJizes ·artitices. 

N. 69. - kcor·escente-se ond.e, oonviea-: 
Fica. o Poder ExecU:tivo au:torr-izad!o a transformar ·em Apren-

dizado Ag11icola ·O posto z-ootechnico de Bacachery, cedid·q p_elp Es-
t.ad.O: do. Pail'l!-'llil.. 

Sala- ·d·as ·- sessoes, 9· .d•e ·dezembJ'O de 1911. ~ Lamenha Lins. ~

Carlos Cavalcanti. 
A aceitação d·esta emenda não offerr-ece inconveniente. 

N. 70 - Destaque-se 60: 000$ da ve.r-ba 4" para a p•ropaganda 
da herva-matte na Europa ·e Estad·os T:Jn·idos. 

Sala ·das sessões., 9 d•e_ d·e:ãeml:tro de 1911.-0elso Bayma.- Hen-
r ·íque_ Valqa. 

Não convém attr.ibuir uma d·etern;ünada- quo·ta dª' p.rime_il;a cou-. 
sigp._l).çfuo ·da verba 4" para a propa,ganda de •Certos productos ·de 
pr,ell&·enda a d-e QUtros.• Entre va;rias razões. p·ara a Comm!issão 
assim opinar occo·m··e a de ql.l,e-cpm a_ meS!I!1it . des·pez·a muitas vezes 
Sr:l :a.tte:nde_ ·á 'Il.I;O·I>agand,!!, . de t_odo_s ellefl,, e em_ ca~os tBJeS SJ:)r ill. im-
pa&si'V'el disor-i.rn,dn•ar uma Q.'º"Qt~ . de. d~~~- iP.<!!ra. ®ít ~· 



'N. 71 - Onde ·convier: 
O Gov·eTno ~entrará ~em a;ccôrdo com· Arman<'f.o V·elhote, ou com 

quem melhores condições offerecer, para a installação de usinas de 
beneflioia;r _bo-nracha na iregiã;o da AmazoTIJia, segundo os pl.anos 
apr-esentados por aquell-e ·Cidadão â Camara •em docu-mento·s que .se 
acham affecto-s â deliberação das Commissões d~e Obras Publicas e 
Especial de Estudos de Borracha. 

'Sala daJS sessões, 9 de de21embro d·e 1911.-Antonio Nogueira.-
Passos Miranda Filho. - Aarão Reis. - Hosannah de Oliveira.-
Aurelio Amorim. 

O beneficiamento e .manufactura da borracha faz.em parte do 
projeeto em andamento para def.eza desse producto nacional. E' in-
qonveni-ente pr·eoipitar no o.rça;menbo a solução de uma parte do 
p:roblema, que, em seu conjuncto, v·ai sendo acuradamente •estu-
dado pela Camara no -referido proj-ecto. 

A Commissão :aconselha a rejeiçã;o da emenda. 

iN. 72 - A' rubrica 16•: 
.A:ugmenbe·se a quantia de 100: 000$, pa-r·a acquisição d·e exem-

p1aJres do l·ivro A B C ·do Agr•iculto-r, 2• edição, do Dlr. Dias Mar-
tJins, afim de ser distribuido p.elos agri.cultores e escolas p·rimari-a;S 
de todos os .Estados, Distr>icto F ederal e T-er-r.itorio -do Acre. 

•Sala d~as sessões, d~ezembro d-e 1911.-José Bonifacio.-:-Aure-
lio Amorim. 

A Commissão não aceita a emenda; além d-e outras razões pán-
derav·.eds ·e que é oci-oso TI!enoi•o·nar, p·elas que fundamentam o pare-
cer sobr·e a 'emend-a n. 18. 

iN. 73 - Onde conv,i·er: 
O Gov-erno Fed-eral mandarâ confeccionrur a Ca;rta Gera:! da 

Republica dos Estados Unidos do Brasil, comprehendendo minu-
dosamente em cores a d-esc-ripção geolo-gi.ca, botanica, .mineralog.ica, 
agri.cola, geographica, hyd·rographica, telegra1Jhica te-rr-estre e ae-
rea, itinerail"ia ·e politica do territo-rio brasileiro. PaJra ·esse fim, o 
Gov·erno F ederal tomarâ po1r base os trabalhos varios d·e cartogra-
phia que, sob es-ses multiplos po-ntos technicos, jâ mereçam indis-
cutivel fé, attendidas, poTém, as acturues d:iv,isões civis •e judiciariàs 
dos municipios e os limites düs Estados. · 

· As feieiJ,da~ da Çartq, G,eral .da R:epubUc<L dos Esta~_ o __ s _u_ ,ni,dós 
do Br~il- ser'ão ~em.' portugüez e .. :lirâiléez. . ... . 
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Acompanhaã'·á a Carta Geral- uma memo'l1ia que a justifique 
co:m todos os pormeno.r-es relativos âls con:dições de desenvolvimento 
do paiz, a qual será esoripta, além desses -dous_ idiomas, em polaco, 
i-tàliano, lngiez, japonez, all-emão, etc. 

A -edJição da Oarta Geral -da Republica dos Estados Uni-dos do 
Brasil será de 10. 000 exemplar-es, distribui dos gratuitamente por 
todas as asso-ciações scientificas, in:dus-troaes e commer-ciaes, pelos 
principaes estabelecimentos e ins-ti-tutos d-e ensino academico e col-
legios, e' pelas gran-des pers-onalidades, pelos centros e pelas casas 
de gran-de ·movimento publico-, p-elas estações das estradas de ferro 
e das comp-anhias -de navegação e pelos Oil"gãos proncipaes da im-
prensa do Brazil e do •es-brangeiro. 

O Gov-erno abrirá, para execuçfuo urg-ente da · Carta Geral da 
RepubJ.ica dos Estados Unido-s do B.razil e sua consequente im-
pressão, bem como ·da memmia, _ os creditas necessari-os. 

!Sala das sessões, 12 d-e dezembro de 1911.-0orrêa DetreitaS. 
A emenda é desnecessaria: - o -Serviço Geologico e Mineralo-

gi-co, tal como está instituído, .pôde -e deve o.rganizar a carta a que 
s-e refere ·a emenda, Jn:d·eped-ente de ·autorização legislativa. 

N. 74 - Onde convier: -
O Governo Federal fica autorizado . a abrir concurrenda pu-

blica no Brazil e no estrangeiro para a confecção e _impr-essão de 
um guia descriptivo e photographic0 da Republica dos ;Estados 
Uni-dos do Brazil de' maneira a facilitar ao estrangeiro o éonhe-
ci111ento elo pah e as excursões pelo s-eu interior e a dar-lhe uma 
real idéa da grandeza da sua natureza . e. do seu· prôgr-esso moral 
e r.,aterial jft alcançado. 

Esse guia deverá ser o mais portatil possível e conterá,- além 
(],as principaes vistas panoramicas do paiz e dos seus principaes 
edifícios e monumentos, em miniatura, a Carta Geral da Repu-
blica dos Estados Unidos do Brazil, assim como os planos das 
capitaes dos Estados e principaes cidades. 

A -edição do guia será de 50.000 exemplares, distribuídos gra-
tuitamE:i:J.t·3 pelos r·rincipaes hoteis, agencias de estradas· d-e ferro 
e de ·navegação, para que estas -distribuam pelos co.rr.eios salons 
e vapores de suas linhas, pelos -estabelecimentos particulares _ e 
publicas de inf11:ruc~:ão, ,pelas casas bancarias, commerci.aes in-
'iustriaeJ:i e 1:\grieolas, emfim, por todos os logares e pessoas dEl 
utilidade para a pi:opaganda do paiz. -



'Esse guia será -escripto :em hespantrol, francez, polaco, japonez, 
ital'i'aho, inglez, ':i.Uemão, etc., etc. 

"O ·Gov-ern·o .. a:brirã ·para .a ·confec-ção e impressão do guia os 
necessarios ~;;·editos, não excede'nt"s ã somína de 200: 000$000. 

:sala das sf:ssões, 12 de •dezembro 'de ~1911. - ·Oo1"?'êa JJefreitas. 

O -scniço "de propa!ganda está ·creado, e tem dotação orça-
111entaria. Não é ecessarib, parece, ·o onera1-o com mais 200: 000$ 
para -a impTessão ·de um guia do Brazil. A emenda deve ser re-
~g~itada. 

N. 75 - Onde convier: 
Considerando que os maiores factores do desenvolvimento 

economico de um paiz são representad.os pela viação e pelo cre-
dito, _proponho a _seguinte emenda: 

Ar.t. O M-inisterio da Agricultura procurará entender-se 
.com .o. Ministerio -da Viação, no sentid·o de s . r construido o maior 
numerq de estradas de ferro economicas, de bitola estreita (de 
um metro entre trilhos) de penetração. 

a.) construcção de portos; 
b) promoyer os melhoramentos que forem necessarios .. para 

a navegabilidade .dos nossos numerosos rios, lagoas, canaes, etc. 
·sl!la das sessões, 9 de dezembro de 1911. - Corrêa Det1·eitas. 
A materia desta emenda pertence indubitavelmente ao orça-

mento da Viação. 
-Deve a Camara rejeital-a. 

N. 76 - Onde convier: 
O ·Gov•erno cuncederâ por concur:r:enoia ·publica e a quem mais 

·vantagens offerecer e se propuz·er a monta,r uma usina de la;va-
gem de carvão >e fabricação de briqumtes as vantagens s-eguintes. 
obriga'lldo-se o co-ntra.ctanfe: 

I. >No prazo d:e tres wnnos ter montad-a a usina prompta, pro-
'tluzir IOO tonela;das de briquettes por 'dia; em qualquer dos log'a-
res que mais valiltrugens oUerecer nos Estados do Paraná, Santa 
Cathrurina, Riro Grand·e do Sul, <S. P-aulo e Amazonas . 

I·I. A fornecer ao -'Gov·erno em . logar accessivel ruo transporte 
2Õ. 000 tonelrud:rus de briqueU.es -no fi:tn, do 4° anno a contar da da,ta 
da assignatura do contr.acto augmentand~ de 10.000 ton·eladas an-



nualmente ao preço de 20$ ,por tonel.ada de carv-ão lavado e 24$ 
por tonelada de briquette não tendo mais de 12 % de cin,zas. 

III. A reduzir estes preços a .p-roporção d•a alta do cambio 
quando. ene fôr além de 18 pence por mil réis. 

IV. Ter semp.re em deposito do 6° a:nno em d-iante, a contar da 
data da assignatura do contra;cto, um stock de 50 :000 tonelad•as 
á disposiçãJo do Governo em caso de urgencia ·de coml:mstiV'el. 

V. Considerar caduca esta concessão si dentro de dous annos 
da sua outorga, não forem iniciados os trabalhos de installação. 

VI. Reverter ao Gov-erno as usinas e demais ·bemfeitorias no 
fim de 30 annos. 

O Governo por seu lado obriga"se a: 
a) Conced·er ao contractante os fa,vores -constantes da lei nu-

mer-o 1 .145, de 31 · d·e Dezembro de 1903 .para o capital de réis 
3. 000:000$000. 

b) Pagar em moeda coTrente no menor pr:avo po.ssivel <>< carvã,) 
que lhe fôr -fornecido .para os esta,belecimentos, mar~nha de guerra 
e .mercante de accô:rdo com a clausula ,2•. 

c ) pagar ao contpa,ct:ante P'ara a •entrega ·do carvão em portos 
distantes do lo.gar d·a usina, além dos preços -estabeiecidos na 
clausula 2", o frete .de 15 réis por mil'ha 'e tonel•aid-a. 

cl ) Isenta.r ·de direitos o·s ·mach-i•nismos e material ·'importados 
para montagem d·a usina .. e --briquettagem do ·cãrvão, :assim 'como 
.para a exploração das minas de carvão que ··fOl'em a,dquiri-das pelo 
contr:actante . 

e) Estahelecer nas estradas de ferro da Unrão e por ella ·ad-
mini.stradas um fr ete di.fferencia l pa11a -o c:;urvão na:c~onal, corres-
pondente •a 50 % do que vigorar :p.a;ra o carvão estrangeiro, e 
.promover ·a concessão e r educção i·dentica, nas demai·s estradas 
de ferro que se .a;chem sob sua dependencia. 

f) J'ermittir ao contT.actante organ-iza,r ··emp•reza para a qual 
r everterão todos QS direitos e obri-gações attTibuidos -a;o ·contra-
ctante. 

g) Pennittir -a,o oon•t1'actamte ·estabelecer dep-ositas de -carvão e 
briquettes na:cionaes nos ponto.s mais ·conv•enient:es para fornecimento 
dos vapores .q.u;e f·azem a nav.egação ·do ·r.io Am~onas € -seus -atnuen-
tes e outros .rios nav.egav-eis do Brazil ; 
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h) adquirir annualme11t e ao contmotante pelos pTeços estal}ele-
cidos .na <Glausula 2• e do · 4• anno em deant e :lO.OOO toneladas n•e 
b?·iqw~ttes ·de carvão nacional com a porcentagem de 12 o/o de cinzas. 

•Sala das sessões, 1~ d-e dezembro d·e 1911. - Oon-êa J)etreitas. 

A emenda contém proposição legislativa assaz -complexa para ser 
tratada em orçamento. Em principio, é irrecusavel a conveniencia de 
anJimar a industria do carvão de pedra no paiz; parece, entretanto, 
que só em projecto especial o assumpto pôde ser devidamente apre-
ciado. 

A Oommissão não aconselha a approvação da emenda. 
N. 77 - Onde convier: 
O Governo F ederal estabelecerá, em terras pub' icas ou não que 

lhe forem cedidas pelos Gov-ernos dos Est-ados do Pa raná, do liio de 
Janeiro, do Maranhão e da Bahia nas proximidades (se fôr possí-
vel) ·das cidades ·de !São Luiz, de São Salvador, ·de Macahé ou no 
ponto do litoral do Estado onde parecer conveniente em cada uma 
dellas, um nucleo colonial composto de 200 a 3"00 fam:nias d·e Japo-
nezes, cada uma, colonos esses reconhecidamente agricultores e 

. !Ue se destinem á cultura do arroz e de outros cereaes de imme-
diató eonsumo publico. 

S·ala das sessões, 12 de dezembro de 1911. - Oon·ê'a Detreitas. 

A verba para colonisação não pôde soffrer augmen1Jo de credito 
orçamentario, -e dentro d-esta é de conveniencia _que o Poder Exe-
cutivo tenha a faculdade· de escolher os pontos de localização dos 
nucleos, e a nacionalidacle dos colonos. 

A Commissão, por isso, não aconselha a approvaçã:o da emenda. 
N. 78 - Accrescente-se : 
Fica o Presidente da Republica autorizado a abrir o credito d·e 

100: 000$ para auxiliar as -exposições-fei-ra que se realizarem nos 
municípios da Repuolica. 

· Sala das sessões, 10 dé dezembro de 1911. - João Simplicio. -
João Vespucio de Ab?'eu e Silva. __:__ Nabuco de Gouvêa. - Gonçalves 
de Almeida. - Eva?'isto do A11wral. - Oampo1s Oartier. - Oarlos 
Maximiliano.· - Diogo Fortuna. -Domingos Masca?·enhas. - Jos·é 
Oarlos. 

O auxilio é conveniente, mas deve ser distribu1do com egual-
dade. 

1 .. 
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A Commissão opina, portanto, pela approvação da emenda com 
-o additamento das p~lavr.as: " dividir essa impo_rtancia com egual-
-dad.e pelos Estados que promoverem a ~realização de taes certamens. 

N . 79 - Onde convier : 
A's tres primeiras escolas praticas de .electricid.ade e de meca-

nica que se fundarem pe1os moldes norte americanos subvencione-se, 
-cada uma, com a quantia de 20:000$, annualmente, pelo pr·azo de 
-cinco annos, ( 60: 000$000) . 

. S.f!..la das S·essões,_10 ele dezembro de 1911. - OMistiano Bmsil . -
Alao1· P1·ata. - Moreú·e1 Bnmclão. - Ante1·o BÇJtelho. 

A emenda, tendendo a prom-over o ensino pratico da electricl-
dade, é digna de approvação. 

N . 80 - Onde convier : 
Fica 'O Governo autorizado a conceder á Sociedad.e Hrazileira 

.O e Agricu~tura de Paris o auxilio de 10: 000$000. 

Sala das sessões. 1:2 d'e dezembro de 1911. - Antero Botelho . 
A Commissão acceita a emenda com o seguinte additivo : 
Após auxilío de 10:000$ - accrescente-se - que correrá pela 

,-erba do n. 4. 

N . 81 - Onde convier : 
Subvenção á Escola do Commerdo do Externato Aquino 

:20: 000$000 . 

Sala das sessões; 9 de dezembro de 1911. - Reu~l Veiga. - B1Le-
no ele Andraela. - F. Po-rtella. - PeTeim :Nunes. - Celso Ba.yrna. 

Bethenc;u1·t ela SÚva Filho: 

N. 82 - Onde convier : 
Art . -]i:' . co~cediqa ao J1yceu de Artes e ().fficios da Hahia. 

eComo auxilio ás escolas por eHe mantidas, a ~ubvenção · cte 
' ' g_5: OO,Q.$900. 

Sala das sessões, 9 de dezembro de 1911. - P eelro Lago. 
-4.ug·usto ele Lima. - Plinio Costa. P eel?-o V·ianna. - Palma. 
José J.la-ria .. - ll!Iangabei1·a. - E. Mesqui;teL 

N. 83 - Onde convier : 
Art.-E' coucedi'da á Associação T ypog.raphica Hahiana, af.ím 

<de des envolv"'r e man'fer as escolas e offiéinas criaàas po·r seus 

8 



106 

estatutos para a instrudção dos seus associados e dos cultores das 
artes graphicas, a subvenção de 12: 000$000. 

SaLa das sessões, 9 de dezembro de 1911. - Ped1·o Lago. -
Aug·usto ele F'1·eitas. - Palnw. - P!·inio Cov;ta. - P ecko Vianna. -
José MMia. - Mangabeim. - E. Mes-quita. 

N. 84 - Onde convier: 
•Fica o Governo auto~·dzado a ·CO'llceder o auxili·o de 50: 090$, 

pa:ra a manurtenção .dos concursos hippdcos instituídos pel-a Preféi-
tura da Capital F ederal. 

rSala das sessões, 24 ·de novembiro de 1911.-João Penido.-Ca-
rwillo Prates.-Antero Botelho.-Moreira B1·andão.-Astolpho Du· 
tm.-Ped1·o Lago.-Eloy Chaves. 

N. 85 - Onde convier: 
. Auxilio a uma Escola .de Commrercio· em Bello Horiz,onte, 

10: 000$000 . 

.Sala das sessões, d-ezembro d-e 1911. - Augusto de Lima. 
V·ianna do Castello. 

N. 86 - Onde convier: · 
E' concedido o aux;ilio de 50:000$ á fazenda modelo d-a cidade 

do 'Seno, em Minas, -obrig-and•o-s•e sua_administração a man-ter ::>.lli 
um campo ·de -experim~ntaçãJo e 20 al)lmno~ gratuitos. 

Sal-a das sessões, 10 d-e d-ezembro p:e 19Ü. :___ Felisbkllo F1·eire. 
' ~ . ' 

.N. 87 - Subv-enciona com a quantia de 20: 000$ ' a Associação 
Oomlnercial do Mruranhã:o, para a manutençã-o da Escola de Com-
mercio. 

1Sala ·das sess_ões, 10 de dezembro de 1911.- Coelho 'J.te"ito.-
Chri'S<tino Cruz.- Cunha Machado . ··' 

N. 88 - Onde convier: 
rSeja subvencionada, como tem sido áté hole, com a quantia d-e 

20;: 000$, a Escol-a de Çom.mercio. al).nex:j. ao Externato Aquino. 
Sala das sessõe~:~, 11 de dezembrp ~-e 1911. - Aarão ,R~i.s. 

As _ emendas -enumeradas ns. 81 a 88 são inaceitav-eis; umlU!!· 
porque consignam d•espezas adiav--eis; out.ras, porque autorizam sub-
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venções, para as quaes, si fôr caso de serem conced-i<'la1l, j-ã o Go-
verno tem autovização suJlllidente e verba. 

As de ns : 85 e 87 estão .pre~-ud.icadas. 
Devem ser rejeitadas as de ns. 81, 82, 83, 84, 86 e 88. 

N. 89 - Accrescen:·;:e-se onde convier: 
Alrt. E' o Presidente da Republica autorizado: 
a) A conced-er· ·Ôs ·favores dà 'lei n. 2.049, 'de 1·3 dezembro de· 

1908, ta:mbem aos imrrüg,ranbes lo·c;tiizados -em nucleos coloruiaes e, 
bem assim a qualquer agricultor' que satisfizer as condições da re-
fl1riçJ.a l~'i , rião .ficán'd.o dependentes da constituição de syndicatos ow 
cooperativas agll'icolas. ' 

Os mesmo~ favor-és dieste a,rtigo e lei nelle citada poderão ser-
conced•idos ~elo Poder Execupv-?, para novas plantações de cacálo-
eiro e oiiveira, assim como ãs culturas nov-a;s do paiz, desde que,. 
pelo seu valor economico:· me1reç~~ ser estimuladas pelo Governo-
F-ederal (lettra a do art. 51 da lei n. 2.356 de 31 de dez·embi·o de 
1910) . . . . ' . . 

b) A. contratar com em prezas industr.iaes a' admissão em suas 
offi-cinas ·d•e apr-end!izes ·de fenretro-mecanico até o numero de 100,. 
não ·excedendo a '10 para cada empr.eza; e com emprez-as estran-
geiras que opere·m no B.rasil, a admissão em cSeus estabelecimentos,. 
na Europa' ou nos Estad-os Unidós, d·e ap.rendizes ·d.e elecbrotechnica,. 
até ci ~'umero 1d8 10, abr.indo par'a: esse fim os necessarios creditos: 
(lettra b ' do citado a.rtigo) . ·-

t-,•· , 

: c) ,A tralf,S~,er.iii;, --d·~ . l\1:in.l.st~J.ÜO da Fazend~parao da Agricul-
tura .as fazendas naciomies localtizadas no Estad'ô do' Piauhy e as. 
ter;as das extinctiik fazend·às nacionaes, procedendo ã suá demar-
cação •e .arrolamento dos bens e promovendo a revisão ou ·resCis~o-
dos cOntra.tos que .porv-elltura oner·em as ditaJs ~fazendas. ; · 

Na~(oitadas terras e fazendas ria.~iona:Jes, o Governo o.rganizarã 
colonias e campos de experiendà, 'de modo a fávbrecer o dêsenvol.-
viménto das industrias pastoTTii . e extractiva (carnaúba, maniçoba,. 
oleos vegetaes). (lettra d do citado aJrtigo) . . 

d) A -contratar, pelo prazo que fô;r mais conveniente, com o 
Dr. v:<>f: Couke, d·a UniversJidade de Wyoming, ou com outro pro· 
nssional' de recohhecida competencia no assump:to, o estabeleci-
m~rito ·Ue um ou mais éampos de d•emonstração segundo· o pra~·laso 
da la vour.a secoa ( dTy-tarm.ing), podendo, par a: esse . fdm, abrir· os. 
necess-arios creditos até ã quantia de 100: 000$000. 
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e) A abrir o or·edito de 200: 000$, ouro, para occorrer . âs des-
pezas .com a •emballag.em e transpo.rte ·pa,ra o Brasil dos produetos 
que figuraram <P:as Expos1ições de Bruxel!a;s e .~uriin e !iqÚidar os 
.comprom•issos resultantes das mesmas exposições. 

f) A abrir •o credito necessa,rio para liquidação das despezas 
<:om O S€1I"VliÇO do r ecenseamento .nos exerciciÓS de 1910 e· 1911 e, 
bem assjm par~ liqui·dáção dos coinpiomlJJos 'assumidos pela Com· 
m issão ode' P~~pag.anda ·na Eur~p~- · 

g) A abrir os cr editas que fDr.em n eoêssani·os para occoÍ'rer ás 
subvençõ~s re~ulta:ntes de contrMos j-â celebrados '~e confd-mitlàde 
eom o di~posto n·o art. 36 da lei ·n. 2.221, de 30 de dez.einbr.::J ·de lll09 
(lettra f do citado -artigo ) . • ' 

h) A manda,r effectuar . a d<'a,gàgem do canal de accesso ·á 'ilha 
das Flôns, para fa;ci li t'ar o transito das embarcações que transpor -
t~ im~igrantes par·a a . ho~pédaria ex·istente naquella ilha, cor-

~ (,_1 ( j ; - •t ' ;- • 

rendo a desp eza pela verba III, consignação d·estinada a despezas 
-extJraordinanias e eventuaes (lettra ·o do citado artig·o) . 

i) A li \luidar, por, :c?nta da V•erba 4"; os compromissos ~a exfin-
-cta Commissão ·de .Expansão Economica ·do Brasil; porventura exis· 
tentes. 

j) A despender: 
I. 10: 000$,. (lm P:X:E·!fiiOs, â .raz~Q de 1$, po~ :kilogra.mma, aos ·;,& 

:ridcultor.es que ap.r·esentar ill1 casuJ.os de _ p-roducç~o naci-onal, de 
accô•rdo com o regulamento n. 6.519, de 13 1de J;ulho de 1907; 

. IL 5: 000$ em premio-s ·:;tos -serkicu.itore.s •que provarem, ã 
jui:uo do G~v.m:no:. ter p elo meno·s 2.0ÓO ' pés de amo-reira, .regular· 
~Ente' trata.do·s, d.e i:tccô-rdo coín o disposto ho m esi:no ~-eguíàmenio 

,;_ I ~ '. l S o. ,,· 

(le'1t~;,a e d.o citadp ,1artigo ) . . . , _ _ 
IIL até 150:000$ para a cons'trucção do n-ovo e'dificid destinicto 

á Escola de Ápren-dizes. Artifices -do Estado de S . Paulo, . c~ncorren-
• • • ~ ' ' ' , ~ ·' .3 - .: • ' ._' 

do o gq;ve.rno . estadual com .igua.l quantia . 
' ... 1 t ':- .• !".! I• .._ • • "~J ~ ',·~· ~:!,.)•'J. 

Art. Aos g-ove.rnos estaduaes e llll Ulll Cl•p~es e ao-s .pat'tl-c.ula-
Tes ou empr.ezas que introOduzirem no paiz gado la.nigecr-o de criaç[o 

' . . -'r -
-em. boas. condigõ!'ls sani-taria,s, para . o nim d~ . co:n~tH-tiir nuc!Bos pBr-
manentes çl e p1ateria pri!!la d-estinada ·â .iJ!idustria de ·.fiação e te· 
cidOS ,de lã, serão~c.oncedidos premios no V~lm-,_ d e 5$ a 15.$ J?Ol~ ca-
beça .·lil<e a.ni.mal_ effecUv:aupnt e -intlro~<l.v..z_! do1 _ ges~e qu3 oonstitp~m 
Tebanhos nã:o inferiores a • LOPO individuos. , 

§ A :concessap desse.s -p.re.m·ios só se tornará 
:de verificada .p elo Ministerio d·a Agricultura, a 

• enec.ti-va .cteoois 
j • -_ t.J 

exis·bencia, em 
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campo, durante um anno pelo menos, dos animaes importados e a e 
comp,rovada a Lmportação por meio de certificados das Alfand-egas. 

~ Pa.ra cumprimen-to ' dessas disposições o Governo expeülra 
o. necessario regulamento e poderá abrh' os cn.ditos precisos. 

Art. S.E'mpre que fôr conveniente o minister.io pode.rá fazer 
as suas publicações, impressões e .encadernações na typograpnia da 
Di-rectori·a Geral de ·Estatística, corr endo as despezas .por conta das 
competentcG consignações orçamenta·rias das repar.íições a que par-
t êncerem os brabalhas . (Art. 54 da citada leil. 

Ar.t. Para os fins de que trata o ar.t. ·58 da.s bases que baixa-
ram com o deor·eto n. 6.455, de l!l de A!bril de HJ07, o Governo 'P O-
der·â abrir creditos supplementares e elev-ar a subvençao alli con-
signa.da a 15:000$ quando se trate de via-ferrea de bitola de um 
metro, n .§.o excedendo -de 60 kilometros de exbensão e que não gose 
de garantia de juros fedc.ral e -es tadual , comtanto que o pagamento 
se faça 'POr tl~echos não 1nfe•iores a 20 kilometr os em t-rafego. 

Paragrapho unico. A subvenção prevista neste artigo nao pod·e-
râ em caso algum ser concedida â estrada ou trechos ·de estradas 
const·ruidas sem contraoto p.revio, salvo as .que Úve,rem ve.rba no 
orçalll1ento. (Ar;t. 55 e para•gra.pho da citada l ei). 

Art. O pessoal .das InspectoTlas Agricola.s, Inspectorias d·e 
Veterinaria, Escolas de Ap.rendiz;es Artifice.s, do Serviço de 1-lro-
tecção ao·s Indios e Localização de Trabalhadores Nacionaes e d() 
Ensino Agronomico em effectivo serviço nos Estados do Pará, Ama-
zonas e no Territorio do Acre, perceberá uma gratHicaçao a::t:U ~io

nal sobre os r.esp·ectivos vencim ento·s na razâo de 40 o[o no Pará, 
60 olo no Amazonas e 80 o[o no Territorio do Acre; abrindo <> 
Gove·rno os creditos paTa esse fi.m neces·satlos durante a vig.encia 
da prseente lei. (Art. 66 da citada lei .) 

Ar·t. Pa.ra attende.r ao desenv-olvimento dos serviços de im-
m igr ação e colonização ·compreh e·ndidos na verba Hl, .'poderá o ,uo-
verno, em qualquer época d·o anno, a1brir os creditos supple.mentares 
·que fo;rem necessa.rio·s. 

Art. Fica o Governo .autorizado a firmar contractos, CUJ O 

'Prazo não. exceda a cinco an.nos, ::1. resp eito ã e ál-ugueis de casas m-
C'!Gmensavei•s .a serviços do Ministe•rio d.a Ag·riéultum (a.r,t. 74 da 
~itada lei). 

:. 
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Art.-Fica extensivo ao Ministerio da Agricultura o disposto no 
.:art. 20 da lei n. 2.221, de 30 de dezembro de 1l:!Ul:l (art. 75 da 
-ci tada lei). 

Art.-Fica o Presidente da Republica autorizado a contractar , 
·no paiz ou no estrangeiro, pessoas de provada competencia pa.ra diri-
girem serviços e exer cerem funcções technicas. não podendo exceder 
.a tres annos os contr<actos que celebrar. 

Paragrapho unico. Q·uando fôr contractada qualquer pessoa 
para exercer cargo expressamente coml1rehendido no orçamento, a 
gratificação fixada no contracto será paga pela verba correspon-
dente a esse car g>o, até a importancia estabelecida na competente 
tabella; correndo a differença, si houver, pela verba destinada ao 
pessoal con tractado. 

Sala daB sessões, 11 de dezembro -de 1911. - Rct1tl FeTncmdes. 
A Commissão opina pela rej8ição da emenda relativa aos pre-

mios p:ua introducção de gado lanigero, por .inconveniente, e da 
•que consta da let tra i, por ser redundante. 

As demais, quasi todas reproduzem disposições ela vigente 1e1 
orçamentaria e conteem em si mesmas a sua justificação. sendo que 
a lgumas attendem a compromissos no estrangeiro. 

Devem estas s-er app.rovadas com as seguintes moddficações: 
Na da l·ettra b, substituam-s.e as palavras "e com emp.rezas es-

trangeiras que oper-em no Brazil a admissão em seus estabelecimen-
tos na Europa <J U nos Estados Uni-d·os, etc. ", por: e a contractar 
a admissão de 10 aprendizes de electrotechnica em otficinas na 
Europa ou nos Estados Unidos. 

Na da lettra /, de.pois das palavras "creditos que forem n·ecessa-
rios", acorescente-se: até á quant·ia -d·e. 

N. 90 - Onde convier : 
Gov&rn-o promoverá em 1912 na cidade de Juiz de J!'óra ou 

nesta Capital da Republica .a re'união de um Congresso de Agri-
cultura de todo o Brazil, ·para o liim especial d-e estudar a situação 
da agricultura em geral no territorio braziiéiro e propôr as medl-
·das neces3arias ao seu desenvolvimento. 

Concomitantemente o Goveriio promov.erá, na mesma occasíao 
·-da reunião do Congresso de Agricultores, ümà exposição agricol<I 
e pastoril, na qual se patenteie o progresso a que já attingl:u a 

.Agricultura ~acionai e lhe ficil ite o conhecimento d5 todos os 
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processos meoanicos e chimicos, ficando subentendido que estao 
-compreh endidas as partes pastoril e zootechníca. 

Para este desideratum o Gov-ei'i:J.o abrirá os necessarios creditas. 
Sala das sessões, 12 de dezembro de 1911. - Corrêa Defreitas. 
A emend.a deve ser r ejeitada : institue, sem a verba necessar1a, 

-serviços que exigirão despeza consíder.avel. 

N. 91 - A lei · orçamentaria n. 2. 356 de 31 de dezembro de 
'1910, que fixou a despeza para o exercício de 1911, dispóe : 

·'Art. 67. Para attend·er ao desenvo!.vHnento d-os· serviços de 
·immigração ·e de colonização, compreh·endidos na verba <!", poderã. 
-o Governo, .em qualquer época do anno, .abrir creditas supptemen-
-tares até a importancia de 200: 000$, our·o, e 200: 000:$, papel." 

Esta disposição ·carece de ser r enovada no futuro -orçamento, 
sendo, po·rém, .conveniente Tedigil-a de unodo a evitar os embaraços 
suscitados pelo Tribunal de Contas, que entende ser nece·ssaria 
uma demonstração da applicaç'ão de todo o credito orçamentario 
.antes da abertura do extraõrdinario. 

No s·erviço de immi'gração e colonizaçãJo, a d:emora em certos 
serviços e pag.amentos, acarreta desorga.nizáção e p.erturt>açoes 

-sérias, além r~a elevação do pusto dos trabalhos . .I!J', pois, forçoso 
que o Governo não s·e veja obrigado a sustar o movimento imml-
,gratorio, qu e tanto nos custou a ·encaminhar para o Hrazil. 

Cumpre notar que .a dotação para despez.as de immigração e 
-colonização (verba 3") é muito defficiente, tanto mais si attender-
mos ao eno.rme augment-o da cõffen1e immigratori·a, accentuada 
neste exercício. 

Em mensagem ultimamente envi-ada ao Congr esso, o .Presi-
dente da R epublica pediu um credito d•e 10.000:000$ para a rubrica 
- Illllmigraçã-o e Colonização. 

Attende.ndo a essas considerações, .p.ropomos ao projecto n.u-
mero 307, de 1911, a seguinte e·menda : 

Art.-Para attender ao. desenvolvimento dos serviços de immi-
-gração e colonização, comprehendidos na verba 3", poderá o Governo, 
"tlm qualquer época do anno, •abrir DS creditos que julgar inaispen-
saveis. 

Sala das sessões, 10 de dezembro de 1911. - Lamenha Lins. -
{)m·zos Cavalcanti. 

Prejudicada pel·a emenda n . 89. 
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N. 92 - Onde convier : 
Fica o Governo autorizado a faz·er contr.actos com quaesquer 

coinpanhi;as que se proponham a estabele"cer ·estações zooteehnica1f, 
melhor os methodos de creação do gado õu outros animaes de 
pura raça, construir silos, melhorar os methódos de alimentar e en-
gordar o gado, a i;ustaUar armazens frigoríficos e estabelecimentos 
conhecidos sob a denominação de Packing-House, p.al'a a prepara-
ção e exportação de carnes congeladas •e os productos congeneres, 
podend•o não só isentar de direitos tod-os os materiaes, app.arelhos e 
animaes destinados a e-sses ·estabel-ecimentos, como tambem appUcar 
a esses contractos a clausula n. XXX do decreto n. 5.978; ·de 18 ·de 
abril de 1906, ·devendo reverter para .a União rio ·fim do prazo ele ilU 
~nnos a estação ou estações zootechnicas que fõrem ·estabelecidas, 
como óbrigação do mesmo contracto. 

Sala das .sessões, 8 de d·ezeÍnbro de 1911. - E. Mesqt~ita. 
Carlos GCLTcia. - Carlos G'avalcan:ti. - Nicano1· elo Nascimento. 
Dunshee ele Abnmches. - Fe•lisbello Freire. - Lame1tha 'Lins. 
Hem·ique Valga. - José Bezen·a. - L eão Velloso. - Eloy Gha· 
ves. - Gosta Junio1·. - Perl1'o Lago . - Abclon Baptista. - P . ·Rip· 
pe1·. - José Lobo. 

A Commissão rej·~ita a em-enda; entre outros motivos, porque 
,esta co.ncede, pela rer'erencia a:o decreto n. 5.978, .de 18 ·de abril de· 
1906, isengão de impostos est~duaes e n~unicipaes, o que excede · 
da competencia do Cong.ressu Nacional. ~-

N. 93 - Continúa em vigor o art. 66 e seu paragrapho üa 1.e1 
n. 2.356, de 1910. 

iSala ·das sessões, 10 de dezembro de 1911. - Aurelio Anwrim_ 
Antonio Nogueim. - Aa1·ão Reis. 

Esta emenda está prejudicáda pela d·e n . 89 . 
N. 94 - Continúa em vigor o disposto nõ art. 55 da lei n. :l .o5o, 

de 31 de dezembro de 1910. 

Sala das sessões. 9 de d.ezembro de 1911. - Celso 
Abclon Baptis·ta. - H etwique Vcaga. - Paula Ramos. 

Prejudicada pela •em~nda n. 89. 
N. 95 - Accrescente-se : 

Ba.yma. 

Fica em vigor no exercício de 1912 o 'credito ele lb5: UUU:l) , 
aberto para a.s despezas concernentes ao aprendizado agrícola de 
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S. Luiz das CVIissões, conforme o d-ecreto n. 8.475, de lll:! de dezembro 
de 1910. 

Sala das sessões, 10 de dezen:t'bro de 1911. - João SintVlicio. -
João Ves1nwio ele A bTeu e Silva. - Nabuco ele Gotwêa. - Gonçalves 
de A.ln~eida. - Evaristo Amara!. - Campos Cm·tie1·. - Ca.Tlos 
lYI ctxin~i Uano. 
José Car·los. 

Diogo Fo?'i ttna. - Domingos Mascewen:hets. -

A emenda é desnecessaria e deve ser r ejeitada; em projecto, 
actualmente em 3" discussão, se providencia sobre o credito . 

N. 96 - A' verba 18": 
II-J.Vrateri.al: 
Accrescente-se : para a fundaçào do Centro .~gricola de Mos-

soró, no Rio Grande ·do Norte-50: 000$000. 
Sala das sessões, de De:uembr() de 1911.-Eloy de s ouza.-L-i.n-

dolpho Cetnwnt.-Se,rg·i:D Ban·eto . 
A emenda deve ser rejeitada, podendo correr pela v-erba pro-

pria, e dentro dos recursos della, a .<J.-espe:ua de que se trata. 

N. 97-Art. Os contr.actos para -obras necessrurias aos serviços 
do Ministerio da Agricultura Industria e Commercio, poderão ser 
feitos pelo prazo de dons annos. 

P.ar.ag;rapho uni co. !Poderão ter igual duração os contractos 
pa~ra o fabrico •e f.orp.e.cimentos d-e instrumentos e apparelhos para 
o- Observatorio Nacional. 

Art. Flica o Governo autorizado a dar organização ao serviço 
da pesca, devendo para ·esse fim: 

a) mandar proceder a,o inquerito detalhado do estado actual 
da pesca e das condições de vida, épocas ·da pr·ocreaçã:o, desova, in-
cubação das diversas especies de chelolllios, peixes, crustaoeos e mul-
luscos mais a-preciados !; 

b) mand-ar proceder ao levantamento da carta bathymetrica 
da costa, determinan-d-o e localizando as .pesqueiras ; 

c) promover a instrucção -e auxilio aos pescadores e organiza-
ção de cooperativ>as entre elles, de mod.o a. proporcionar a .maior 
sdmma de lucro ao seo trabalho ; 

d) · p'I'over por :m·eio da p!iscicnltur.a em gTande es·ca.la, ao po-
voamento das a:guas Jlacio•naes com as especies mais apreciadas, 
quer indigenas quer exoticas e tanto de agua doce como salgada. 
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Paragrapho uni co. A'.s emprez·!J,S de pesca que se organiza-
r em com a autorização do Gov-erno poderão ser concedidos os se-
guintes fav-ores : 

a) concessão d-e marinhas e terrenos publicas nas costas d·e 
tena, firme -e n-as ilhas, para a fundação de seus estabelecimentos; 

b) isenção d·e todos os d·ireitos de importação dos apparelhos 
de pesca e do material para a confecção e r epa,ração destes; 

e) isenção de todos os dir·eitos de importação para as embarca-
~:ões, qu er a vela, quer a vapor, exclusivamente d estinadas á pesca, 
;)elas suas disposições e intaJlações ; 

d) isenção de to dos os direitos de importação para os machi-
Ilis!nos e apparelhos e mais material necessario á installação do 
ser v iço .do ]Jl'8paro do peisE. 

Art. Fica o Governo autorizado a dar nova. orga.niza~ão a o 
sbrviço de pa.tent·es de inv-enção, modelos industriaes e marcas de 
fabrie::t de rmp.mer ~:: o. 

Art . \Fica o Gover·no autoriza.do a des.pender até a quantia de 
30:000$ eiJm a r ,•preso1tação do Brazil no Convenção lilt~n.tar,itJ · 

n al de Policia. Sanitaria Animal, a .r.eunir-se em Montevld r3o, em 
1912. 

Sa.la das ~e~·s ii e5. l 1 de Dezembro de 191 1.-Ra1~l Fen w n iJ/ !S. 
A' 2• subconsignação da verba 4", -accrescente-se: "e para 

custeio de automoveis." 
A, consigna,ção da verba 20•, accrescente-se: "e custeio de au-

t omoveis " . 
Sala da,s sessões, 11 de Dezembl'O de 1911.-Rc~ul Fe1·nanàes. 
•A parte d·a emenda relativa á r egulamentação da pesca está 

pr~judicada, pela emenda n . 2·6. 
No mais, a •emenda é acceitavel, justificando-se a duraç·~o, por 

dous annos, dos contractos :para o·bras do ministerio pela fr equen-
te impossibilida.de d e ultimal-as em um só ·exercício, o que afogen-
ta das OO'IlCU!Tencias muitos fornecedor-es e const ructores . 

A nova o.Dganização do s·erviço d·e p·atentes preenchera compro-
misso decor.r.errte d-e convenção interna,cion:al de 188·3 so·bre a ma-. 
teria. 

A r epresen tação do ·Brazil na convenção Interna,cional de po-
licia sanitaria animal é obrigação moral .a qu e não nos podemos 
eximi:r: o governo de Montevidéo, avisa·do de que o Brazil não -po-
deria. comparecer este anno á reunião nessa capital por falta de 
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"V erba, teve a cortezja de adial-a sine cUe atê o governo ·brazileiro 
se servisse marcar outra data. 

As consignações para despezas de autofííüveis, que no •Ministe-
.rio da Agri·cultura são· dei!pezas forçadas, Tesulta~ 'da appTovação 
dada pela Cam.ara á emenda d.o Deputado Paula Ramos ao Orça-
mento da Fazenda, e segundo o qual nenhum pagamento ·por esse 
:titulo se faTá sem que hai,a especial consignação orça.mentaria . 

~ . 98-Fica o Presidente da Republica autorizado a auxiliar 
pela verba 3", como fôr mais conveniente, á Companhia Hanseatica 
Colo·:o,izadora de Santa Catharina, tendo em vista o.s immigrantes 
c ollocados e trabalhos r ealizados para este ·fim pela dita compa-
nhia. 

·Sala das sessõe sessões, 8 de Dezembro d e 1911. Ge~so 

Bay??Wt.-AbclOn Baptista. 

O regulamento do •Serviço do Povoamen to do Solo prevê os 
casos em que o Governo póde .auxiliar as companhias ou emp.resas 

que promoverem a colonização de immigrante.s estrangeiros. A 
.emenda ê, portanto, ociosa, e como tal dêve ser -rejeitada. 

N. 99~Accreseente-se ond·e convier : ··' 
Art. Seri1o concedidos ás pessoas que se propuzerem á instal-

lação da industri.a siderurgica no Brazil os favores do decreto 
n. 8 . 579, ·de 22 de Fev.ereiro de 1911, so•b uma forma condicional. 

;ParagTapho unico. Caso o Governo consiga novar o contracto 
assigna.do com Carlos G . da Costa Wigg e TraJjano ·saboia Viria to 
de Medeiros, •em virt-ude do citado decreto, mi.norando-lhe os favo-
res ou supprimindo-os, as modificações conseguidas ficarão d esde 
1ogo extensivas aos novo-s conces.sionarios, independente de iu-
.demnização. 

·Sala das sessões, 5 de Dezembro de 1911.-Gtmha Machado.-
Ba?·bosa; Li?na..-BezeN-il Fontenelle .- Gonr;,alo Souto.- Ettcliúl,es 
Banoso.-Paula Ram os . - P ecl.1·o Lago. -José Ga·rlos.-Pecl?'o Do-
1'i1a .. -Eusebio ele Andrade.-Fe?'rei·ra, BTaga.-11-inen Machado.-

·Oarnillo ae Hollanda. 
A Commissão de Obras Publicas assi.gnalou em Tecente p·arecer 

que a situação cTeada para. a industria do ferro pelo decreto 
·n. 8 . 579 de 22 de Fevereiro deste anuo, expedido em execução da 
:1ei n. 2.406 de 11 de Ja;neiro Nndo e do art. 71 da lei n. 2.356 
c:de 31 de Dezembro de 1910, constituirá um monopolio artificial 
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" P.a:ra os co-ncessionarios a que se refere .o mesmo decTeto (Carlos-
G. Costa Wigg e Traja:no 1Saboia Viriato d•e Medeiros), si, por uma 
providencia emana-da do Congresso, não fôr .o -g.ove·r'no a,utorizadO>-
a au'Xiliar quantos outros se proponham a .exercer a. m esma indus-
tria, dispensa;ndo•lhe-s ,favores idemticos aos -co-ncedid-os ãquelles 
corices-si-onarios. 

•Demonstr O"u mais, o parecer, que a constituição do mo-n01polio 
não ·entrara na intenção do .Co·ngresso ao votar as referidas 1eis 
co-ncer-nentes ã si-derurgia; e segura,mente o PodeT Executivo, a seu 
.turno, não quiz estabelecei-o, s-endo gue, si conc-edeu sómente aos 
industriaes w .i-gg e Medeiros os favores consignados no -decreto 
n. 8 .•579, foi porque o art. 71 da lei n. 2 . 3·56, ref·eri-ndo-se nomi-
nalmente a estes in-dustria.es, a mais não o a,uto•rizava . 

.. Para o-bviar os mani-festos inconvenientes do monopolio, en-
tre os quaes, abstra.hindo o seu aspecto co-nstituci.ona.l, avulta o de-
concentra,r •em um só ponto do .paiz o aproveitamento -das jaz;idas 
de ferro, com detrtmento de outras regiões que pm largo prazo te-
ri_itm .de ficar ip.e:x;-p)ou·adas, a douta Com-missão de Obras Publicas 
pro•põe uma autoTização ao Governo ·pl},ra nov•a,r o co.ntracto -cele--
brado -com aquelles ocncessionaris no senti-do de reduzir os favo-
res -outorgados e para conceder os mesmos auxil-ias - os aotuaes, 
si a novação mal!og1rass·e, ou, na hypothese .contraria, os que po·r-
ella fi ca:rem fix&dos - ás emprez;as qu-e se or,ganizarem .para_ os 
fins _ da lei n. 2.406 de 11 de Janeiro de 1911. 

-üs auxilias con-cedidos ,pelo decreto n. 8. 579, e _ que , importam 
augmento de des•peza ou -dimi-nuição de recetta, são os S\l[5qi•y.tes : 

ro. Premias ·pec)1ni-ar-ios sot.re prod'Ll.-ctos manuf·acturl~dos, a 
s•a,ber : 

.a) 10$ por tonelada de -ferro .manganez, spiq.-gleisen e outra, 
ligas similares usa:das par'a -a producção do aço; 

b) 25$ por tonelada de trilho de .aço, chapas de ferro ou aço, 
p·eças lanünadas .paJ'a construcção ou vigamento pq.ra pontes e es--
timcturas semelhantes; 

c) 30$ por tonelada de -eixos, a>ros de aço, ferrage-ns e accesso-
rios d-e liiiha ou de material rodamte de estradas •de f-erro, postes. 
para electricidade, fio e mater-ial d-e cêrca, c-hapas para cobertura 
de cas-as ou fabri-cação -de folha d-e ~Flandres. 

2". Transpo-rte, n2. Estrada de Ferro Central do B;·azil, ó.e -
1. 509.000 _tonelada-s de minerio para _ exportação annual, a-o preço. 



·de 0,008 por to-neladas-kilometro, ou sejam, de Miguel Bour.nier <,o 
Rio de Janeiro ( 499 kilometros ) 3$990. 

3.• GaranHa de consumo, PO!r 15 annos, deu uma tonelagem 
de trilhos ·e a•ccessori os •para estrada, de ferro; .co.rrespon,dente ao 
t erço do ·consum o nas estradas de propr-iedde do Governo, quer 
administra~d a·s directamente por este, quer por ter ceiros em virtu-
de de cont'ractos de co.nstrucç_ã o, a, J)'reço egual ao .corrente nos 
·mercados estrangeiros, accrescido de f.rete, taxas a dúaJneiras -e ou-
tras ta:x,a-s e despezas J'ilativa.s á sua importação. 

4•. Pre.ferencia pall'a o fornecimento ás -repartições publicas, 
.ãs commi·ssões do Governo e aos s erviços r esultantes de -conces-
são fedéral, computando-se sempre no preço de produoto estran-
geiro ooncur.rente -de impostos de impo·rtação e mais taxas adua-
neiras par a determi náção de seu preço de venda confrontado r.om 
-o na.ci o-nal. 

.Só muito vagamente é possível avaliar o augme-nto de despe:.::a 
-ou diminuição da receita federal que a outorga desses .favores de-
ter-minará : 

rEm .p rim~:iro loga.r, o ·prazo, que se assignou á duTação delles , 
·é de 2õ an nos par& cs ·dscl:t·rados sob ns . 1, 2 e 4, -e de 15 aJ1D03 
pan-a os de n - 3; e escapa a toda. previsão qual seja !!l-esse -prazo a 
-escala em que ha de crescer. o consumo de .materiaes nas -estradas 
-e r-epartições do Governo. 

Por outro lado, os premi·os de fabr icação variam segundo a 
mer-cadoria, f_abricada, desde 10$ até 30$ ; e, sàbendo-se que o tots.l 
producÇão. pre~iavel é de 150. 000 ' toneladas por an·no, não sEo sabe, 
todav,ia, .como se distr-ibuirá esse total pelas tres classes d e ligas e 
:artefactos discrirriin'ados no decr eto de conoessão. 

A importação d·e ferro e aço em 1909 foi ·de 341.513. 031 kilo-
_gr2. mmos, co-m o valor off-icial de 69.204: 110$, assi-m disti'iõuidos : 

--
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A producção da usina contratada com Wigg e Medeiros poderá 
abastecer pouco menos d-e m etade desse consu-mo ; e, suppondo que a 
espede -~os procluctos guarde pro'porção com o consumo provavel, 
é esperar que, elas suas 150. 000 toneladas, ape·nas 5 . 000 sejam de 
ferro gusa, premiav-eis á razão de 10$ cada uma, •e cerca ·de 25.000 
de artefactos .diversos a 30$, compre-hendendo as .!\estantes 120.000 
as manufact1,1ras de m a i-o.r consumo, taes como o ferro em ba,rra •ou 
em chapas, trilhos ê accessorios para estradas -de fe.rro, tubos e 
canos á razão de 25$ qada uma, o qu e d·ar á um total de premios: 

PaTa a ,1" cla.sse ............................ : .'.. 50:000$000 
P ara a i2" classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750: 000$000 
F:ar-a a 3" classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000: 000$000 

Somma. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .·800: 000$000 

ü transporte d~· J:{{i.~erio,' 'destinado á expo.rtação, ao frete de 
0, 008 por tonelada-kilometro, !0i regulado em contrato de 15 de 
Julh.o proximo fi-ndo, celebra-do com a Estrada de Fer-ro Central do 
B:raZtil<,-·Ess\) preço .;;i gora para 1. 500. 000 tonela.das •em um pe.rcur-
so ele 500 kilomeÚos, s offrendo ·reducção de 20 o[o pelo excesso d·e 
percurso, e podendo ser a.ugmentada a tonelagem de ex·portação, 
comtant.o que o augmento seja de 10· ·toneladas de expo·rtação por 
uma tO'llelaÇ!a de augmento da producção dás' usinas a,cima .de 
1'50 . 000. 

·AdmHtinclo-se que o percurso seja d e 499 kilometros ( distan· 
cia de <MiguAl BO>ur.uie.r ao littà'ral do Rio de Jauéiro) , o. preço d-e 
0,008 por tonela,da-kilometro, ou 3$99·2 •por tonelada transportada, 
não paga a despeza do .transpm·te; não cobre siquer o -custo da 
tracção, custo este que; em i·el'ação ao manganez, fQi c[J,lcu:lflodO pela 
directoria da Estrada de Ferro •Central do Brazil em 7$500. (Re· 
latorio de"'pags.) 
. O fa~or do tra•nspo·I'te do minerio pa~·a exportação .representa 
pa,ra a ·estrada prejuízo · igual a 3$508 X 1.500.000 = 5.262.000$.000 
annua:es, ·O qual, não pódendo ser ·compensado ~o·r elevação de ta-
rifa de outras m.ercadorias, s.erá custeada com os recursos da r e· 
ceita geral do Thesom·'o. 

Cumpr-e dizer que, no intuito de baratear o, custo do transpor-
te, o •Congresso j•á votou verba d·e 8. 000: 000$ para melhorar as 
condições teohnicas da estrada, em alguns trechos, .d.e modo a ele-



var a tonela.gem util do.s tr.sns; Te que, •com o mesmo objectivo, a 
Oentral do Brazil, pelo já referido contrato, a justou com os con-
cessio.narios Wigg e Medeiros o fornecimento de locomotivas e va-
gões apropriados ·á , composição de trens ·de grande capaódaae. 
Mas, taes prmr.idE:ndas, si por •um lado, diminuem o .custo do tTan-
sporte, por outro lado a:nnulla.m, ao menos em parte, a economia 
reali,:~o;a;da, porque suppõem a inversão d:e não pequeno capita.l em 
ohras ·e ·em mate'l:ial r:Oüante exclusiv'a.mente d.estina.do á ·expo•rta-
ção ·d.e minerio rea.liz'llda pelos concessionar ios, sendo duvidoso 
que aJ obr~s não custem mais dos 8. 000 <:o,ntos já votados, e sen-
do certo que o material rodante, por estipulação do contrato de 
transporte, será pag.o pela estrada em 15 annos com o juro a,nnual 
de 6 o/o . 

Para avaliar o onus resultante da garantia do consumo, da-
v.emos co·mputa.r :ilp~.as as acqu1sições que o Governo fizer para 
as estradas de ferro adm inistmdas pela União, excluidas as adrpi-
nistradas ,por arrendatuios em consequencia de contratos de 
co'nstrucção; !porque, a despeito de estend·er-se ás ultimas a dit<J. 
ga:rantia nos termos da c)ausu.la 1"' n' 7 do deç·r.eto n. 8. 579, é ma-
nHesto que a disposição, nesta parte, é inoperante, .não se podendo 
im·pôr a0s. a r rend:;t.tari.o·s de, est'!'adas f·ederaes .uma obrigação de 
qu!:) não cogitam os ·reE;p•ectivos contratos. Qual seja, no·s 15 annos 
da garantia, o •cons}JIDo iJ.nnuãl de trilhos e ac.cessor.io.s nas ·estra-
das administradas peLa Uniã o, é impossivel preve'!': .tu·do quanto 

l-' ' • • ' 

neste particular podemos saber é que ·cada tonelada desse material 
sa.hirá ao Gov.erno por mais 22$070 do que si a acquisição fosse 
fé.ita no estra;ngeiro, ·sendo esse o valo·r ·do.s dkeitos e ' taxas -adua-
neiras a acc.rescentar no preço .r·espectivo. 

·Esta estipulação d0 contrato levantou ceJ;tsura.s ao illustre 
sr·. rri·ini!s·bro. da Ag·rkultura, dize:q.do,se que o· favo·r ~ excessivo. 
R' de justiça consignar, d.e ,passagem, que o g·eneral F. lVI . de 
Souza Aguiar, commission.ado ,pelo Gove•1mo tr.ansact<;> . .v.ara estudar 
o' 'Probl•ema. i·ndus trial da sidenwgta no Br-.azil, déclar~~ ·en:: ' seu 
re'Iato,rio que, -entre os favOl'es indispensav·eis par·a o exito dessa 
industnia ·ctw paiz, ·era de .ú go,r i·ncluir o ·de. qpe, , nas concurr.endas 
para forneeimento, ".os pr:eços. dos similánes estr-angeiros .foss·ern 
semp·r e avaliados como si effediva.mente t ivesse d.e p,agar esse im-
.posto aduaneiro, qualqu,er .que. seja . o fim . a.· 'que se d·estinem ~" 
(Relato;rio apresentado ao Exmo: - Sr. Presid•ente da Repu'b!ic?., 
pag. 233) 



tbesprezando, ,pois, os fa.ctores desconhecid<>s e que segurá-
mente concorrerão para avolumar <>s sacrificios do Thesouro, P<>-
dem -estes ser esUmados em mais d·e 9. 000 ·corntos annuaes durante 
2·5 am;nos para obter.mos .a pr.oducção an:nual d.e 150.000 toneladas 
de ferro e aço na usina a que se refer.e o decreto n. 8:579, não se 
levando em conta a diminuição da r enda alfandegaria correspon-
d·ente á tonelagem que, pr.od.uzida no .paiz, .deixa de ser importada. 

A extoosão dos favor-es •consignad-os messe decreto a outras em-
pr.ezrus, que •Se ,pl'Oponham montar usirnas sideru:r,gicas, augment!lll'á 
sensivelmern·te essa despeza ? 

·,a :aug.men:to düs encarg-os no Thesouro, no tocant·e aos premies, 
nâJo existir-á ou ser·á ins-ignificarnte; po,rque, como observou a ou-
tra .co•mmi:ssão, •O niv.el d·os premios i:guala <> do :consumo provav-el, 
S·endo •indiff.erente pm~ o T.hesouro premia1" 1·50. 000 toneladas 
P~roduzidas ·pm· uma ·emprez.a ou pTemi.ar a mesma tonelagem re-
partidamente por Vll!rias emp:r,ezas na .proporção do que cada uma 
produzir . 

. Quanto ao ,frete de .RJs. 0,008 por .tonelada-kilometro para ex-
portação de minerio na razão do decuplo da tonelagem manufa-
ctur.ada .pelos exportadores, sendo .p:reju<licial ma Oentral do Bra-
zil, ·com maioria de razâJo sel-o-á rn:as estradas <l-e ·bitola estreita, 
uni.cas de que disporá o Governo para attender a novos contratos 
de transporte, -esgota/da como fica a capaddaod.e da Central com o 
contrato Wigg-Medeiros. A perda, por esse lado, dependerá do 
percurso e este não pód·e ser .calculll!do d escon.hecendo-se a situação 
d.as jazidas ev·entualmente ,ll!Pr.ov-ei:taveis ·por outros qullJ!lltos se pr.o-
.pon'lmm a montar us·inas sidel'Urgicas . 

Póde dizer-se, ·no .emtanto, que ella tem um limite natural, ·não 
muito ·elevado e intTanspo.niv:el, '110 facto d·e serem poucll!s (duas 
ou tres, no max.imo) as esh·adas de que d'Íspõe o Govel'no .para 
assumi-r tal compromisso ·e, :m·esmo 'llessas, as ~··espectivas condi-
ções teohrn•icas não, ,per·llliitti<rão o transpo·rbe na mesma escala d"O 
contratado pela Central. A mesma limitação natural occorre com 
relação á .garantia d·e consumo, que, .como vimos, tambem aca1'reta 
onus pecuni.ario . 

•Seja como fôr, a ampliação dos auxilies· a outras emp·rezas ~tá 
no progrll!llma do GOillg.resso; e nã'O só por isso, mas tambem .por-
que -·constitue ga,rantia da i·ntroducção e d.esenvolv-imento da si-
d!erurgia no paiz, .d·ev·e ser promovida. 

9 



, Reputamol-a indispensavel ·para satisfação dessa necessidade 
p-olitica e economica .da nação, porque a concessão Wigg-Medeiroi! 
pód.e facilmente cifrar-se na ·exclusiva exportação dos minerios ·de 
ferro, ~á sombra d•os favores reebidos p.ara este ,fini, deixando sem 
satisfacção o p.roposito do Congresso e do Poder Executivo da 
parte relativa .á .manufactu:ra do feno e do aço, posto que a au-
tor.ga de favores a objectivas·se substancialme'!lte. 

Effectivamente, sem emhaJrgo de haverem assumido esses con-
·conessia:rios .a o.bri,gaçij.o d·e estabelecer.em uma us-ina para manu-
~actm·a do ferro e d·o aço com capacidade par.a prod.ucção de 
lóO. 000 toneladas amlU;wes, .recebe'!ldo para isso varios favores, en-
tre os q]laes os que concernem á exportação de minerios no de-
·Cuplo dessa capacidade, e de se lhes haver marcado o prazo de 
cinco annos para montagem da usina (-clausula XI do ·decreto 
n. 8.579), comtudo, por ·outro lado, estipulou-se: 

a) que enes po-deriam .iniciar em qualquer templ() a ·exporta-
ção .do minerio de ferro; 

b) que, decorr~do o prazo de cinco annos para montagem da 
usina sem que esteja i'J'Liciacla a r·espectiva construcção, caducará 
a .concessão. (Clausula XVLI.) 

A consequenci.a é que, contratualmente, os conces·sionarios, 
com o .di-reito actual de exportar o minerio ,em condições excepció-
naes de favo.r, .pode-rão manter ·esse d·ireito .com o simples inicio ·da 
montag•êm da usina .dentro de cinco a11nos. Isto feito, .estaTão a ca-
v·alleiro da pena de caducidade, ficando sob a contigencia dos 
accôrd·os, ou das ·decisões judiciarias, o •es·tabelecimento d-o praz-o 
para inauguração da manufactlura. E . ainda concluída a: monta-
gem da usina d entro do prazo de cinco annos, podem -os concessi·o-
na:rios, nos termos d·a clausula 3" ·reduzia- a producção a: limites in-
timos ou a nada, sem perda dos faV-oQ·es concernentes á ·extracção 

. e exportação .do mineri:o. 
Por u.lt-i:mo, diremos ,que a liberação .dos favm·es de •que se 

tr.a:ta não altena a ~Siltuação contractual dos actuaes co.ncessi-onarios. 
Si a usina j-á favorecida dev•esse ·prod·uzir ·eiifectiv.a,men·te 

159. 000 tone.ladas ·de produotos ·d.e ·!'enro •e aço ·como oeondição dos 
prenüos e •demais favores concedidos, ·sendo .esse o ·Cemsumo ,·p~·ov·a

vel (visto .que .para o con.sUJIDo <total de .. 340. 000 <tonela<:Las .. -os mer-
cados •es-trangei-ros continua:rão a ·COThCOr!I"er po.r muito tempo, jit 
porque d.tspõem de m.ais economico tr.anspol'lte maritim,o p·rura al-
gum:aJs z-onaJs da Republica, já .porque a prQducção . espeoiali~aÇI.~ ·em 



larga escala reduz o pa:·eço de muitos obj.ectos a menos dp custo dá· 
sua manufactura aqui) - é daro .que .a ·concurren,cia interna seria 
;perig.osa para .os ooncessionarios Wigg,Medeiros, os •quaes, •au não 
at-ting;i:riam, .a tonelagem imp-osta ·no •cont<r.acto .e •perderiam, por-· 
tanto; ·as vantag.ens ·CorrelaJtas a ·essa ohri•gação, ou, p·r.od·uzind.o as 
150. 000 toneladas, enco:n:trar-se-ihiam sem 'mercado :para •uma parte 
d.e 1tal producção, ü que resultaria ainda ·em ·perda. 

· O de·creto, no em:tan.to, não lhes i.mpoz a obrigação de .manu· 
facturar 1•50. 000 tanda:das; sinão a d.e montCtT usina ·com essa .ca-
pacidad·e, ".compe·tindo-lhes -regiular inteiramente a s ua prod:ucção, 
a:ugmental1a -ou reduzil-a s.egundo .as 'necessidades do mer·cado " . 
(Clausula IIL) 

Assim, a concurrenJCia nã;o vi:rá .alterar :a sua g•ituação corutra-
otua:l. . 

Talvez ,não •alt.ere mesmo a sua situação economica, po.rque, 
produzindo elles ein úande •es·ca.!a, devem obter um .custo de PQ'O-

ducção .mais baixo do que o das usin:as de ·pequena •capacidade e 
com esta •sup eri-o·r-idade podem dominwr o .mer.cadÓ. 

·Em cons ~.q-uencia .d.o ex•po·sto, a Commissão aiW·esenta a se-
guin,te emenda su.bs:tiot·utiv·a: 

"O Govemw, .p·ara o fim d.e a:ss·eg-wrar a livre ·concUJrrenoia na 
i'n.dustria .sideru-rgica no ·p·aiz, p~·omoverá a .rescisão do contracto 
celebrado com Carlos G . da Costa W-igg e Trajano .S. Viriato de 
Medeir.os em •exec-ução do art. 71 da lei n. 2. 3:56, de 31 ·de dezem-. 
bro de 1910, e do decreto n. 8 . 579, de 22 de feverei-ro ·de 1911: 
ou ·estend·e:l'á ás •emp.rezas .q,ue se .organizar.em para o.s . fins dá •lei 
n. 2. 406 .d·e 11 ·!'!·e janeir-o de 1911 os mesmos p;remi-os de mamufa-
oturll- a que tiv.erem direi-to ·esses conces•&ion.arios. 

A' rubrica 18" ".S.erviço de Pcr-o:tecção a:os · Indi-os e Localizaçã0 
des Trabalhadores Nacion3Jes" •aug.m•ente-•se 436:000$, · sendo 
200:000$ na .sub~·cons•i,g,nação ".Para 'oeco:rr.er a despezas .com as 
:inspectorias e levar a eff.eito a fundaçã;o e llllanrutenção de centros 
agri-co1as, etc."; 150:000$ na sU'b-consignação ".Pall·.a fu·ndacão e 
mam11tenção de pov.oações indtgenas,. etc .. " ; e 86: 000$ para •a verba 
de "Desp·ezas i.nupr.evi.sltas". 

Sala das sessões, dezembro d·e 11911.- José Bonifáaio .-· 
Thomaz Cavalcanti . , 

, A ComÍnis-são aceita .a emen.da, em parte, paTa augmentar de 
200:000$ a suboconsig.nação p·a:ra -occm~rer á d·el!lp•eza com ,as :inspe·-



étor-i.as e levar a effeito a fundaçã.o .e manutenção de centros agri-
coJ.as . 

1.•- Ln·clua-se na rv·erb.a 19" 200:000$ :para uma eSitaçã.o expe-
rimen.tal ·de canna d·e assucar •em Pernambuco e 150:000$ para .u:m 
aprendizado ag,ricola no Maranhão. 

2.• - ·Para su•bs-id.io á ·viagem .que fez pelo i·nterior .d.o IJaiz, de 
Goya" ao Amazonas, o Su·. Savagé !LaJn,dor, a .quantia .de ~O: 000$ 
pa pel por con.ta -da :consignação da v•erba · ·4•. 

Y.wba 1:8": 
3.• - Accrescente-s·e: 
Pa1ra pagameruto, na fórm.a do art. 306 do ·regulament'<l ra;pp:ro-

vado :pelo decreto n. 7.751 de 23 de Dezembr·o de 1909, -de .alu.guel 
annual .das fazefrdas .nacionaes .do Rio Branco, transferi-das .do Mi-
nil>ter.io da tF.azen·da para. o ·da Ag.r i·cul.tura, d·e confo.mnid.ade rcom 
o art. 51; lettra c, da lei n. 2.3M, de 31 de Dezembro de 1910. -
10:000$000 . 

Pau·a a instaHação dos cOOJtros .a.ga·tco.J.as m·eados ·p·elo -d•ecreto 
u. 8. 937 de 30 de Agosto .de 1911, nos Estados do Maranhão, Ceará, 
Riü Grande do No!'te, P ennambuco, Al.agôa.s e M~nàs Q.eraes -
8_00 : 000$000 o 

Para .a instaUação das povoações i.ndigenas creadas pelo d e-
creto n. 8.941, de 30 d·e Agosto d·e 1911, em Itapo.ranga, 1S. Paulo, 
S. J•erouymo, Paraná, .S. Lourenço, Matto Grosso e Tocantins,-
Goyaz ~ 500:000$000. 

•Esta emeitda, .em sua p.rimeira ·parte, justi:Eica-•se ,p.ela necessi .. 
dacle .de consignação pa1·a pagam~bo a'o ·MLnisteri.o da Fazenda 
do pl'eço do arrendamento das fa2íendas nacionaes do •Rrl.o Branco, 
no·s t ermos do reg•ulamen.to u. 7 . 7•51 de 1909 : 

Na segun·da parte, attende a des·pezas cons-tantes d!e a:ctos :re-
g'ulamenta.res •ex:pedidos d·e accô.rdo com a lei n. 1. 606 de 1906. 

4. n - v .erbas 10", 16" ·e 17" o • 

De aocô.rdo co1111 os novos :reguJamentos· expedidos pelos de-
cretos ns. 9.210, 9.195 ·e 9.194, de 15 e 9 elo corrente, substituam-se 
as T•espectivas tabellas pelas seguinltes: 

Verba 15•: 
A'llxi.Ho ·ao M'llseu Comime:rcial, •etc., di·ga-se, •l:ml vez d·e 

120: 000$, 100: 000$ e acel'escente-se : .A;uxiliü lá Socie.dade d•e Goo-
g:raphia .do Rio d·e Joanei:ro, 20: 000$000. 



Verba 3•, titulo I: 
!Gratificações previstas na li, IH e IV, das mesmas obsel'va-

ções: 

Acorescentte-se: 
1.2:000$, :par-a arotender á üscalização dos nucleos colo•niaes man· 

tidos peJos EstadQ'S na .fórma dQ l!'eg>u.lamento. 
V•erba 11 •, .Ut•ulo - Pessoal: 
·Em v·ez de 831: 000$, diga-'Se 855: 000$, •po•r •ser·em 25 a'Uxiliares 

e 12 os dactylographos de accôrdo com o Tegulamentto ·exp·ed.jd·o 
pelQ d·ecrelto n . 9 .106, de 16 .de novembr·o d·e 1911. 

V.erba 4•: 

A,ocrescerute-se: 
A 'quantia ·d·e 1. 9·20 ·francos prura o pwg.amento da oon tri·buição 

ann.ual devida ao "Bureau Interna:tion·al d.e la fP,ro.prlMé Ind-us-
tr.ieUe". • ' · ~ 

A segund-a e terceira destas -emendas attendem a recentes mo-
di'ftcaçõe.s nos serviços do PQv•owmentto <do Solo e Es.tatistitêa; a 
ultima, .cons-igna V·erba p·ara pagamento a que o Gov·er.no está obrri· 
gado por convenção inteJrnacional; ·e a primei·ra asseg>Ura á bene-
mer.ilta Socieda:d·e de Geogl·a:phia do .Rio de Janeiro um .peq'lleno 
auxilio .para pagamento ·de a.luguel de casa ·para suas l!'euniões, 
.sendo ·que a ·oons-ignaçãó propos.ta tem •equ·ivalenlte redu-cção na 
verba :p·ara auxiliaT ao Museu ICommercial porque ·este -c>ooupo'U 
gratuitamente o credito, proprio federal, antes cedido áqueila 
sociedad·e, ·e fel-'0 oom a QbTigação d·e dar á segu.n.da c:ondigno 
alojamento. 

-- 8• - Verba ·6•: 
T.itulo II - Mater.ial: 
IFisoalização, •ensino •e ·pTopaganda da -cul-tul!'.a do tll'·igo, etc., 

·em v·ez de :um 'fiscal e um aj'Udante, diga-se dQ'US inspectores e 
dous ,a;'j'Udantes, de accôrd-o cOilll Q 'r-egulamento expedido .pelo de· 
ereto n. 9.213, de 15 ·de Dezembro de 1911, •elev-ada a respectiva 
-co.nsig;nação a 57: 000$000. 

Verba 13• : ,. 
MaJteriru: 
Da •consignação: Instr.u:men.tos, modelof!, ·etc. - supprimam-se 

os dizeres: ·compl'elhen.d·ido ·o pagamento ·de 1um call':pin!tei-so e dOl.lS 
l;l~rv·entes, 



Da CO!IlSi•g.nação: Pwra os ltrruba!.hos e custei~:) do labarlllltor-io de 
biologia, suppriomam-se as palavras - "a ·que s·e refere o art. 99 
d·o r -eg1ulamento". 

Verba 9•: 
Em vez de: (d•ecr:·eto n. 8.359, de 9 de N·ovembro de 1910) 

diga-se (decreto n. 9.212, de 15 d-e Dezembro de 1911). 
T:itu1o .pessoal: 
Em IV•ez de: .um secretario bibl'ioth.eca,r-io 15:000$, rdJ.ga15e: 

um secretarioo-bibUorthecario 9:600$. Em vez de 'll'lll auxiliar-chi-
mi·co 3: 600$, d.iga-se Ullll p.reparado.r de •chimica 5: 400$. Exdua-se 
um auxiliar ju:ridi.co 9: 600$ . Em vez rde tr•es escriptuérarios 
14:400$ e ·um da,ctylo.grapho 4:800$, diga-r&e: ltres ·esérip·turarios 
16:200$ e d·ous -esoTevenltes-dacty!ographos 8:400$ . •Su:pprioma--se 
um a~judarute rdaotylographo 3: 600$ ·e em vez d-e .tres s·erventes 
5: 400$, diga-se: :quatro serventes 7:200$000. 

TJ.tulo 'Material: 
Aoorescente-•se, llllltes da palav-ra .passagens: "gratiofi'Cações do 

pessoal extranumerario :previsto no artigo 28 ·do regula,mento" e 
elev·e"se a co-nsignação a 1·20: 000$000 . 

Verba 11•: 
Titulo II - (üffi.cina typographica) : 
IDm v•ez de 3 ajudantes de offidna a 3 :·600$, di.ga"se: 3 aju-

dantes de offidna a 4:200$ cll!d'cl. UJJD, de accôrdo ·com o reguJ.rumen-
to, elevando-se POI:'tanrto a oonsignação de 1·86:·240$ para 
188:040$000. 

Estas emendas ha·rmonizam as votações das veTbas relativas á 
Defesa Ag.rkola, ao Museu Nacional, Serviço Geo1ogico ··e · á ·Dire· 
cto:ria d-e ·IDstatisHca -com as ~·eoentes ;reorganizações d·e rtodo 
serviço. 

·9•- Verba 19• (decreto on. 3.319, de 20-de 'ouhtbro de 1910, e 
decreto n. 9.217, de 18 de Dezembro de 1911) . 

·Ti·tulo - Pessoal: 
Lettr.a a) Em vez de seis l-entes cathedraticos 57:600$, •diga-se: 

oito lentes <:athedrati-cos 76 : 800$, sendo cinco lenrtes ·•eonimuns aos 
_CUil'SOS f.u.nda;mentaes ·de agronomia e V·eterionari.a, rum .)ente e X·Clrusi-
Vaiiilim-be do ·curs-o fundamenltal ··de v.eteriruaria e dous que, na 
fól'III'a do ~r.egulamento, exercem QS carg-os de directoí: e vice-
director. 



Em v•ez de ·um .p.rofessor de ·desenho 5: 400$, sei;S conservadores 
14: 400$, um :pharmaceurtico 3: 600$ e dous escriptu·mrios 9: 600$, 
d.iga,se: 

Um p.rofessor d.e desenho 6: 000$, seis conservadores 18: 000$, 
um pharmaceutico 4:•800$ e dous escriprtura,dos 10:800$000. 

Lettr a c) Em vez de dous :meSttres ·de officina 7 :200$ e 
um mecanko 3: 000$, diga-•se dous ,mestres ·de officina $:600$ ·6 um 
mecanko 3: 600$000 . · 

Lettra gl Em vez de .nov·e ·chefes d·e cult ura 21:-600$, diga-se : 
nove chef.es ode cultura 32: 400$000. 

Lettra j) Em v•ez de .dous postos de selecção de .gado nacioiJla:l 
127: 200$, diga-se tJr.es fazendas-mod·elo de •Criação 64: 800$ a saber: 

Ordenado Grati-ficação 
3 directQres ..... . .. . .... . .. . . . 
3 encarregados de contabilidade 
3 auxiliares ..... . .. . ...... . .. . 
3 •Che·f.es de ·cultura . . ........ . 

Lettra ntl Diga-"Se: 

6:400$000 
3:200$000 
2:400$000 
2:400$000 

2 d-ir.ecrtores ... ........ . ................ . 
2 auxiUar es rugronomos . .... . . .......... . 
2 p.rofessores pr imarias ........... . ..... . 
2 escr eventes .. . : . ... . . ........ . ....... . . 
2 mestres para Q ·fabrico de queiJos .... . 
2 mestr es .para o fabrico de manteiga .. . 

3:200$000 
1:600$000 
1:200$000 
1:200$000 

Vencimentos 
12:000$000 

9:600$000 
6:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

28:81i0$000 
14:400$000 
10:800$000 
10:800$000 

64:800$000 

6:000$000 45:600$000 

A emen·da attende· ao accrescimo d.e despeza resultante da 
inaug.uração da Escola Superior de Ag·ricultm·a, incluído ·o func-
cioname.nto dos cursos do .primeiro anno lecrtivo, e da reforma do 
ensino agronomo decretada em 18 do corrente mez. 

10• - Acor escente-se onde convier: 
Os oreditos fixados na lei n. 2.356, ·de 31 .de dezembro de 1910, 

para d·espezas •com a installação de um em·barcadouro no porto do 



t2~. 

-Rio de Janeko ·e postos de •observação e ·desiniecção do g-ado, 
montagem e .custei-o d-e -pharma:cia, polycli.nica •e Iabora:t-orio vete-
rinari-o (verba 17"), •acqutsição ode ·machinas, Ílll.SDl'UJmenrtos, ferra-
mentas -e utensiliios -agrícolas, etc. (verba 6•) •e installação e 
adaptação, etc. dos estabeleciJmentos de -ensino a:g'ronom-o (v•erba 
19•), .contLnuarão -em vigor no exerctcio da pl'esen.te ·lei. 

O Govenw encommendou material p.a:ra -as ·constru.cções e in-
staHações a .que a1Jtendiam os -cr-edi.tos, lill31S não ·ultimou os ser-
viços, que estes ·proviam por -caTencia de tempo. A subsistenci-a 
dos creditas, para •compiemen•to dos .trabalíhos •encetados, é, pois, 
de necessi-dade. 



Por P()I 
Na,tureza da. dei>Jl'ElW. sul;.eonsi-gnaçõe.s consignações . 

V®RIBA 10• 

JU NTA CoMMERCIAL E JUN'rA DE CORRETORES 
• j j I 

(Dem,eito n . 9.210, die 15 'dle àezentb?'o 
<Le 1911) . 

I - Junta Commerdal 

Pessoal: 

Direct{)r da Se-
talia .. ... ... . 

2 1 o' officiaes .. . .. ' 
2 2oa 'Ofífi·ciaes . .... o~ 
4 3•• ·officiaes . . ... . 
1 Po·r teiro ........ . 
1 ct,. juda nte de por-

t eiro ... .. .. . . 
Continuo 
Servente (salario 

mensal d ·e 1·50$) 

Mateiial:. 

Ord. 

3 ;33·3$334. 
5:600$000 
4:000$000 
·3 :.200$000 
2 :400$000. 

2:000$000 
1:600$000 

Grat. 

1:666$666 
2:800$000 
2:000$000 
1 :·600$000 
1:200$000 

1:000$000 
800$000 

Arli-!l'os de expedienrt;e . . . . .. . . . ........... . 

~:000$000 
16:800$000 
12:000$000 
19 :200$000 

3:600$000 

3:000$000 
2:400$000 

1:800$000 
~---

3 :000$000 

PulJilcações, impressões e encadernações, · . , 
1 

a,cqutSlça;o de Hvros, J"evistas e jQornwes, 
despezas miudas e ev.entutaes . . ...... . ... .. 

Acqui<Jição e c oncer-to de rnovei·s, .coonpre-
henden.do m a chinas de esc·reveT . ... .... . 

Aluguel de ·Casa para o fun.cci{)narnento da 
junta .......... . .................. • •.• 

'l'axa d e esgoto .. .... · ....... , .. . .... . •. . . . 
Consumo d.e agua •............. ·- . . .....•. 

7:000$000 

3 :000$000 

6:000$000 
136$118 

36$000 

63 :.800$000 

19 :172$P8 

Papel Ouro 

82 :972$118 



Por Par 
sul:i•consignações consignações 

II-Junta do-s Carretores fi i 111"' il· 
( D,Gcreto n . 8.248, eLe 22 d e set emb•·o 

d:e 1910) 

Pessoal : Gnot. 1»..ensal 

1 Syndico dOS correto1·es .. . .. . .. . . 
1 EscrLpturario .... . ..... ..... .. . 
1 A uxi'liar ................... . . . 
1 Servente . .......... . . ... . ... . . 

M/atet~al: 

800$000 
300$000 
200$000 
150$000 

·Aluguel de casa tPa:ra a ISeoretarla da Junta. 

Objectos .de expediente e assign.aturas de 
j.a.rnaes . .......... . . . ..... . , ... ... . . .. . 

Eventuae s (carretos, vasilhame de amostras, 
et<l.) ... .. ... . . .. ... . . ... . . . .. ........ . 

VIERBA 16• 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO 

(Decreto n. 9.19 5, de 9 de dezembro de 1911) 

P essoa l: 

1 Dlrector . . ......... . . . 
3 Ajudantes .. .. .. . . . ... . 
1 Bibliothecario . .... . ... . 
3 .Auxiliares ..... .. .... . . 
1 Dactylographo . .. . . . .. . 

l Encar~egado d~ , ~xp~- ) 
dlçao . . . ......... ~ 

1 Porteiro-conUnuQ ..... J 

Ord. 

8:000$ 
5:600$ 
4:000$ 
3:200$ 
2:400$ 

Grat. 

4 :000$ 
2:800$ 
2:000$ 
1:600$ 
1:200$ 

2 :00"0$ 1 :000$ 
- ··-·- -. 

9 :600$000 
3:600$000 
2:400$00 0 
1:800$000 

2:400$000 

2 :000$000 

1:000$000 

12:000$000 
25:200$000 

6 :000$000 
14 :400$000 

3:600$000 

6:000$000 

17:400$000 

5:400$000 

Papel 

22:800$000 

105:772$118 

Ouro 



Por - P= 
s u b-consi.gnações consign ações 

1 Guarda · da bi'blio-theca .. 1:600$ 800$ 
•l auxiliares -praUcantes . . , . 2 :400$ 
2 Serventes (salaiio m ensal ele 150$) .. _ . . 

Maten'•a·l: 

para oacquisição de l-ivros -e moveis , compra 
e expedição de publicações, encaderna-
ções, imp-r-essões, -artigos de expedien1.:e, 
asseio da casa, publi-cação do «Bo-letim 
do 1\!Iini-st~io» , •substituição do opessoal e 
despezas miudas -e imprevistas . .. . ... . . 

Total <la verbru .. . . . ... .. . .. . . .. . 

Quantia votada par-a 1911 e que é a mesma· 
do .projecto da IC'ommissão àe Finanças .. 

Differença ·Para mai-s -em 1912 ...... . .... . 

V•ERBA 178 

SERVIÇO DE VETERINARI.A 

2 :400$000 
9 :600$0.00 

(j . 

(Df!c-reto n . 9.194, il!e 9 de dJezembro ae :-:-~)-- !'1 

1911) . --- -·--

l- Pessoal: 

Dtit"ectoria 

Dir-ector ........ - . . - ., 
Chefes d-e secÇão .. . .. . 
Dir ecto·r do embrurca-

uouro de animaes. - . 

~ ' 'iJf! 
O!'d. Grat. 

12:000$ 6:000$ 
8 :0'00$ .4 :.000$ 

7:200$ 3:600$ 

1 8 : 000~0 00 
24 :000$000 

10 :8 00 $000 

82:800$000 

110 :000$000 

Papel 

192:800$0ÕÓ 

192:800$000 

164:600$00Q 

28 :200$0_00: . --

Ouro 



Por Por 
sub-'O<lnsignaçõ.es consignações 

3 Aj ud!antes 1 
1 Bacteriologl~~ ...... :: : r 
3 Veterinarlos ...... .. 1 
1 Prlmei·ro offic!al . ... r 
1 Silgundo Cl'fficial ...... . 
2 Terceiros officiaes . .. . . 
1 Phannaceutico-chi.mico .. 

5 .Auxiliares . . . . .. . . • 1 
li Dactylogralpho . . . . . ~ 
1 lEn.carJ·egado do ma- , 

•terloal .. ._ ........ J 
1 Rratlco de opharmacla 1 
1 P~:~~;ro .. <.~~ .-~~~:~~~~: ~ ·-
1 1Po1·telro-contin.uo . do l 

embaTcadouro .... 

1 Continuo ... . .. . .. . · · l 
1 oll'eltor do embarque ~ 

de gado . .. ...... . J 

6:400$ 

·5 :600$ 

4:000$ 
•3 :200$ 
3:600$ 

2:400$ 

2:000$ 

1 :600$ 

3 :200$ 

2:800$ 

2 :000$ 
1 :600$ 
1:8 00$ 

1:200$ 

1 :000$ 

800 $ 

1 Guarda .. . . . . . . . . . . . . . 1 :440$ 720$ 
2 lnternos . . . . . . . . . . . . . 1 :800$ 
7 Serventes (salat'io mensal de 150$) .... 

Inspectoría<S vet61'ina.1'ias 

12 Inspectores vete;rina-
~·ios .. .. .. .. .. .. .. .. 6 :400$ 3 :200$ 

29 Veterinarios . . . . . . .. . . 4:800$ .2 :400$ 
12 Auxiliat'es de 1• classe. 2 ;400$ 1:.200$ 
92 Auxiliares de 2• classe. 2 :000$< 1 :000$ 
19 Serventes e 29 guardas (sa.laTio mensal 

<Je 100$) .......... . ... .. .. . ....... .. 

38:400$000 

33 :·600$000 

6:000$000 
n:600$ooo 
5:400$000 

25:200$000 

9:000$000 

4:800$000 

2:16 0$000 
3:600$000 

12:600$000 

11>5 :200$000 
208:800$000 

43:200$000 
87:000$000 

57:400$000 

203:160$000 

r 

511 :800$000 

Papel Ouro 



-Natureza da de~ 

Posto de Observação .e Enfermaria Vete-
-rlnaria d.e •Bello Hol.'izonte: 

DirectoT (medico bacte-
Tiologista) .. .. .. . . .. 7:200$ 3:600$ 

1 Veterinario ......... .. . 4 :·800$ 2:400$ 

2 Auxiliares .. ...... . .. _}' 2:000$ 1 :000$ 
Escrevente . ....... .. 
Porteiro-continuo ....... 1:600$ 800$ 
Serventes (salariÕ m ·en sal de 100$) ..... . 

H-Material: 

Di?1ecto?'>k:t, InspevtO?icts c Postos 

Artigos de expedien.t-e, tinclusiv-e a oompra 
e conservação d•e machlnas de escrever; 
publicações de editaes, circulares e outr~_, 
no interesse doa serviço, ·com;prehend•<:>n do a 
Revista de Veterinaria e Zooteolvlllia; acqui-
siçã,o e ·encad•ernação de livros, ~·evi·stas e 
jornaes scientiftcos e offldaes ; coonpnt. e 
con.serva-ção ode nnoveis; aluguei•s de casas 
ou salas :para as Inspootorias e assedo das 
mesmas, e despezas miu{!as e eventua es . 

Acquisiçfuo de vaccinas, medi·cam.entos, ins_ 
ti'tunentos ci.rurgicos, ·utensilios e m ater ial 
el e combate de epi21oo·tias, inc1usive medi-
camentos e vaccinas .pa ra distribuição gra-
tuita 13:0S lavradro·.es e c-Jiad<>res; monta-
gem -e custeio d-e pharmacias, policlíni ca~. 
laboratoTios e postos veterinarios e de 
observação· e d·esinfecção, com,p-rehenden-
llo os vencimentos ·dO respectivo [)essoal e 
clespezas com a ·execução de m •edidas pro. 
phylacticas e de inspecção veterinaria·. 
não comprehendidas em outras consigna-
ções .. ... ......... o o o o o o. o o o o o o o o o o o o o 

Despezas de tr<ansporte de pessoal e ma;te_ 
·rlal ; com·pra, -alim•entação e ferrag·em de 
animaes e acquJ.s!ção ·e oonservação de ve-

Por Por 
sub-consignações consignações Pª'pe\ Õuró 

10:800$000 
7:200$000 

9:000$000 
·-! 

2:400$000 
2:400$000 31 :800$000 746:760$000 

1.36:800$000 

1. 07 o· :OOO$OOo 



h lculos ,para a con ducção dJo pessoal n as 
zon,as em qu e nfuo houver meios ·rapiclos de 
locomoçãJo; arreios e accesso·rios pSJra es. 
ses animrues e v.ehiculos ; dia,rias e a j uda,s 
d·e <Justo •compJ•ehen.denclo o pessoal ex-
,tJraordinarlo admittido para aux:iliar o ser. 
viço de .j·rradiação e observaçãJo de epizo.o. 
tias e o pessoal do Instituto Oswaldo Cruz 
em serviço do MdnisterLo da Agricultura; 
indeunnizaçãJo e J>eexpof\tação de animaes 
e deapezas im!J)revLstas ..... . . . .. . . . ... . 

Subvenção a,o Inst ituto Oswaldo Cruz, de ac. 
cô·rdo com o art. 125 do 'regu la m ento .... 

Total da Ve'J'ba . . .. . ...... . .. . .. . 

VERBA 13• 

Pessoal : 

Em vez de 339:746$ diga-se: 302:400$ de 
accôrdo com o regulamento expedido ,pelo 
decreto n.. 9. 211, de 15 de d ezembro de 
1911, e em vez de «pessoal de nomeação 
do di·rector 65 :546$» diga-se: guardas, 
serventes, jardineill'os, modelador e caT-
,pin.te!'ro, n a fónna do mesmo regulamen-
to - 81 :000$, redigin do-se a ta,beHa pela 
g uint e fôrma: 

VERIBA 13• 

MUZEU NACIONAL 

(Deo?·eto n. 9.211, <~e 1·5 de d.ezeilnbTo ele 
1911) 

Pessaal : Ord. Grat. 

1 Direcstor . . . ... . .... . .. 12 :ooo• r, :OOO$ 

Por Por 
su b-consl.gl).ações con signações Papel 

18 :000$000 

335:000~000 

48 :000$000 1. 58 9 :·800$000 

2. 3]6 :560$00 0 

Ouro 



Por Pon· 
N atuit'eZa da de@eza. sub•oon~i.gnações consJg·nações . c -, 

_ , _ 

4 Chefes d·e secção· e 
professores .... ·····. 8:000$ 4 000$ 

4 Substitutos . . .. . .. . ... 6:400$ 3 200$ 
2 NaturaUstas viajantes .. 4:800$ 2 400$ 
s p reparad·ores . ........ 3:600$ 1:800$ 
1 Chefe de cultura ... . .. . 3:600$ 1:800$ 
1 Secretario .... . ... . .. . 4:800$ 2:400$ 
1 BilJJiothecario . . . . . . . . . 4:800$ 2:400$ 

Esoriptura-rio ......... '3 :600$ 1:800$ 
Ajudante de bibHothe-

ca rio . . . . . . . . . . . . . . . 3:200$ 1:600$ 
Desenhista_ealligrapho. _ 4 :000$ 2:000$ 
Dactylographo 2:400$ 1 :200$ 
Chefe do laborat:orio 

de chimica geral. ... 8:000$ 4 :000$ 
Assistente de chimi·ca 

g.eral ............ . . 6:400$ 3:200$ 
Chef·e do . Jaborator.io· 

de ·chimica vegetal .. 8:000$ 1:000$ 
Assist6'!11le de chimica 

vegetal .. . ..... . .... 6 :400$ 3 :200$ 
'i Chefe 'do laboratorio 

de entomologia ...... 8:000$ 4:000$ 
Assistente de entorno-

.J.ogia •• o •••• • ••••• • • 6 :400$ 3:200$ 
Chefe do J.aborato.rio 

ode pnytopatho!ogia .. 8:000$ 4:000$ 
Assistente de phytopa_ 

,thologia . . . . . . . . . . . 6:400$ 3:200$ 
Con.serVladorr !Cue ai~-

cheologi·a . . . . . . . . . . . 2:400$ 1: 200$ 
n P raticantes de z.oolo.gia 

(g-ratificação .men.sal 
de 15 0$) . . . ........ .. 

Po:rteir.o ....... ... . ... 3:200$ 1:600$ 
Conr.eio • • o i • • • o • • • • • • 1:600$ 800$ 

E'< la emenda. consulta as modifi.cações in-
troduzidas •pelo r-egulamento de 15 do co!'-

48:000$000 
38:400$000 
14:400$000 
4.3 :200$000 
5:400$000 
7:200$000 
7:200$000 
5:4 00$000 

4:800$000 
6 :000$000 
3 :600$000 

12:000$000 

9:600$000 

12:000$000 

9:600$000 

12:000$000 

9:600$000 

12:000$000 

9:600$000 

3:600$000 

-Jsoo$poo 
I!• 

,, 

4 :800$000 
2:400$000 30-2 :400$000 

----~ 

Pape!! Ouro 



. : ~ 
Natur.eza da de~ 

I 

rente mez na organ!,.ação do Museu Na-
cional . 

VERiBIA 6• 

TITULO I - PESSOAL 

Red!ja.·se .pela seguinte 1'órma, em virtude 
do decreto n . 9. 213, (l,e 15 do corr·ente, 
que ,J•enrganizou .o ,se'l'viço : 

SERVIÇO DE INSPECÇÃO E DEFEZA AGRICOLAS 

(De'creto n . 9. 21·3, de 15 ele <lezembl'o ite 
1911) 

!~assoai: 

01-d. G-rat. 

l Di reator .. ....... .... .. 12:000$ 6:000$ 
2 Chef·es de secção ....... ,g :000$ 4:000$ 
2 Ajudantes agronomos ... 5 :600$ 2:800$ 
4 Auxiliares -agrono:m os ... 4:800$ 2:400$ 
4 Pri.meiros offidaes .... .. 15:600$ 2:800$ 
5 :Segundos of·ficiaes ... . . . 4:000$ 2:000$ 
5 Ter.ceiro.s officiaes . .... ,, 3:200$ 1:600$ 

Escreventes dacty!ogra-
··phos ......... ........ 2:800$ 1:400$ 
AuxiJiares de de1' e za 

agricol-a. ... . ... 3:200$ 1:600$ 
1 Mecanico .............. 2:400$ 1 :200$ 

Por Por 
su b'con~!.gnações consignações ÓUl'O 

18:000$000 
24:000$000 
16:800$000 
28 ':8·00$000 
33:600$000 
30:000$000 
2, :000$000 

21:000$000 

19:200$000 
3:60 0$000 



Por Por 
Nartu1:eza da des:peza sub-oons!gnações consdgnações 

1 Guarda dO material. .... 2:400$ 1:200$ 
1 Encarregado 00 despa-

chos . . ........ . ..... 3:200$ 1:600$ 
1 IEn·carregado de d!str!-

buição de plantas e 
.sementes ........... ·3 :200$ 1:600$ 

3 tAuxilia·res de distribui-
ção cl,e ·plantas ·e •Se-
mentes ....... . ..... 2:400$ 1:200$ 

1 .P.orteirü .......... .. .. 2:000$ 1:000$ 
2 Continuas. .. . ... . . 1:600$ 800$ 
5 Serven~es (salario men-

sal de 150$000 cada 
um) ... ....... .. . . . 

Inspeoto1·ias 

(Pern&mbuco, Bahia, Rio de Jane!'ro, 'São 
Paulo, Rio G<rande do StÜ e Minas Ge-
raes): 

01·d. Gmt. 

·6 Inspectores . . . . . . . . . . . 6 :400$ 3 :200$ 
23 tAjudant·es . . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2:000$ 

G tAuxi.Jiares . . . . . . .. . . . . ,3 :200$ 1 :600$ 
G •Serv;mtes (salario mensal d e 150$) ... . 

(.Amazo·nas, Pará, Maranhão, Piauhy, Cea-
rá, Rio Grande do Norte, Parahyba, Ala -
gôas·, >Sergipe, Espúrito .Santo, .Paraná, 
Santa Catharina, <Goyaz e !Matto Gr-osso) : 
. I I 

Ord. .Gra t. 

H Inspect oTes . . . . . . . . . . . .5 :600$ 2 :800$ 
20 Ajudantes . . . . . . . . . . . . 3 :200$ 1 :600 $ 
14 Auxiliares . . . . . . . . . . . . 2 :400$ 1 :200$ 
1•1 Serventes (sala rio mensal el e 150$) . ... 

3:600$000 

4:800$000 

4:800$000 

10:800$000 
3:000$000 
4:800$000 

9 :000$000 

57 600$000 
138 000$000 

28 800$000 
10 800$000 

117 600$000 
9·6 000$000 
50 400$000 
25 200~000 

259:800$000 

6jl4 :400$000 

PapESI Ouró 

liJ 



:P.or :Poo-..,,. I ·--' ~· s_lJb-;eo.nsiknaçõ.es oonsdgnaçõe!l: . _ . .. Papel~ ._~ 

Delegacia no Aore 

ora. !Grat. 

1 Deleg·aao ....... 12 :000$000 6:00 0$ 000 
3:333$333 3 tA.mdJ ia.res 6 :666$667 

Esta emenda põe ·a ve.l'ba 6• de accôTdo com 
o regul!xmento .cJ,e 115 <lo .corrent•e mez, que 
deu nova oQrgani7la.ção ao Se-rviço de D e-
feza Agrícola . 

Em vez de 467 :4·31$ diga-se 3•6<3 :720$ .• t rans-
feJ•indo-se -para a verba 19• a importan-

. cia. de 10'3 :711$ relativa ao pessoal e a o 
custei-o e conservação -da Secção oi\gron o-
m!ca, ele accõrdo .com o d·ecr1eto n. 9.215 , 
d e 15 d-e dezembTo de 1911, e para a con-
signação «Di·aria s do pess oa l, etc." a Jm-
por t an-cia d·e 2 :00 0$ ,para d'ardamen to -aos 
guardas, T1edigind~o-se !pela ~s·eguinte ror~ 
ma a ~abella elo pessoal elo J ardim Bota -
n ico: 

.TARDIM BOTANICO 

(De'çr&to n. 9.216 , .a;e 18 ele v:J.'ez mnb?·o el-e 
1911) 

Pessoa1: 

P essoal teclmico e admin istrativo : 

01·cl. G?·at. 

Dir ector 

18:000$000 
30:000$000 

6:000$ 00 0 

48:000$000 8:!2:20 0$000 

Ülll'O 



:Nwture!Ml. da clespeza 

Chefe da secção de bo-
tan lca ..... .. . .... . 

Chefe de secção de pl:ljlJ· 
sio-logia vegetal e en-
,·alo de s.ennentes .... 

1 1Chefe do l·aboratorio de 
c hlmica ...... . .... . 

1 .Ajudante da secção de 
botani ca . ....... ú .. 

1 .Ajudante da secção de 
physiologia .. . ..... . 

Ajudan te do Iruboratorio 
ele c himica . .. . ..... . 

Secretario - bibliotheca-
rio .. .......... . .. . 

1 <Escripturwrio ... ..... . 
1 Pt·e paradoT-desenhista . . 
1 Pre.pnrador de chimica. 
1 Natura lista <I a ux ili a,t· 

da secção ele bota-
nica) . . .... . . . .. .. . 

Natura listas viajantes. 
Conservadotr do h erba -

8 :0 00$ 

8:000$ 

8 :000$ 

6:400~ 

6:400$ 

6 :400:jl 

6:400$ 
3 :600$ 
3:600$ 
3:600$ 

4:800$ 
4:800$ 

•I :000$ 

4:000$ 

4 :000$ 

3:200$ 

3:20 0 ~ 

3:200$ 

3:200$ 
1 :800$ 
1:800$ 
1 :800$ 

2:~00$ 
2 :-100$ 

rio e muzeu... . . . . . . 2 :400$ 1 :200$ 
1 !Conservador do la:bo-

TatoTio de chimi ca.. 2 :400 $ 1 :200$ 
1 Jaràineiro-chef.e. . . . . . 3 :200$ 1 :600$ 
1 Porteiro . . . . . . . . . . . . . 2 :000$ 1 :000$ 
1 Feitor .. .. .. . . .. .. .. . 1 :600$ 800$ 
1 Continuo .. . . .. .. .. . .. 1 :600$ 800~ 
1 Conse rvador ele placas (sala-rio mensal 

de 180$) ....... ... . .. ... ... ... .. .. . . 
Pedr.eiro (sala rio mensal de 180$) .... . 
Carpinteiro (salario m ensal de 180$) .. . 

4 'Serven tes (s:ilaTio mensal ele 150$000) .. 
10 GuaTelas (sala·rio mensal de 150$000) .. 
20 .Jrurelineir.os (salario mensal de 150$000). 
1 Canoceiro (salario m ensal de 150$000) . 

20 T·raba lhadoTes (salrurio mensal de 120$) 
20 Aprendizes jardineiros (salario mensal 

ele 30$000 ) . ... .. .... . ...... ...... . .. 

F.sta emenda reduz a verba do .rardim Bo-
tanico, n a conformidad e do recen te decre-
to de 18 elo corren te, que .r eorganizou 
e~se estabelecimento. 

Por POJ· 
s ub-consignações consignações 

12:000$000 

12:000$000 

12:000$000 

9:600$000 

9:600$000 

D:G00$000 

9 :600$000 
5:400$000 
5 :400$000 
5:400$000 

7:200$000 
21:600~000 

3:600$000 

3:600$000 
4:800$000 
3 :0 00$000 
:0 :400$000 
2 :400$000 

2 :l.G0$000 
2 :160$000 
2:160$000 
7: 200$000 

18:000$000 
36:000$000 

1:800$000 
28 :800$ 000 

7:200$000 250:680$000 

PaiJ)€1 Ómo 
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1..2• - Verba 19• - Pessoal: 
Acorescente-se depois de "•Estação de .macliinas ancr:t·exa á Es-

cola .Superior ·de Agricultura": 
Horto F lor·estal (d•ecreto n . 9.215, de 15 de Dezembro -de 1911). 

1 direotor . ...... . .. . .. .......... . . . . . . . .. ......... . 
2 ajudantes . .... .. . . . . ................ . ..... . . .... . . 
1 auxiliar ......................... . .. . .. .. .. ..... . . 
1 • chefe de ·culturas ............................... . 
1 mestre 'jardin:ei'ro ....... . .... ...... ............. . 
1 guarda do materia-l .... ... ...... ..... .. . . . . ...... . 

•Vencimentos 
12:000$000 
19:200$000 

4:800$009 
4:200$000 
3 :000$000 
2:400$000 

45 : 600$000 

P elo decreto n. 9. 215, de 15 do co:r.ren-te, a secção agTo;nomica 
do Jardim ·Botanico foi .transf•erid:a :para ·o Depa:r-tamento ·do En-
sino Agronomko, constituindo 'U'm Ho-rto Fl<õfes.tal. A em.e[l(da a:t-
tende com a necessaria -consideração ao augment'O de despeza que 
·disso resulta pa.ra os serviços ·custeados .pela v€Tba 19• . 

13• - V·erba 18•: 
De accôrdo ·com Q decreto n . 9.214, de 15 do corrente, que 

reo-rgamizou o serv-iço, façam-"Se as seguintes alterações na ["espe-
dtiova tabellà. 

Titulo I - .Pesso·al - Db:ectoria : 
•E.m vez de um dtrec.tor g-eral e -d'Ous sub-direotores, dioga-se: 

um dineotor e d()l\]'s chefes de secção; em vez de um desen·hista 
7: 200$ e um auxiliar desenhista 5: 400$, ·d-iga-se : um cartog1·apho 
8: 400$ e um ·desenhista 6: 000$; supp-rima-se : um secretario, 
1: 200$. ·IDm vez d•e 13 inspecto1·es, 10 aj.ud.a:n.tes e 13 escreven-tes 
235 :'800$, dig>a-se : 10 ins·peotores, 12 a judantes ·e 10 esoreventEts, 
212:400$000. 

Esta ernenda faz-se necessaTia q;>ara harmonizar a venl:ra 1·8• 
COI!ll o novo regulamento, -expedid·o em 15 do com·en<te _mez -com 
~orça de lei :p•elo Pod·er Executivo, ,pa,11a ~·eger ·O serviço d e Pro-
tecção aos· illdios e Localização de T.rabalhaldores IN a,cionaes. 

14• - Acorescente-se ·ond•e con·vier: 
"O credito •de 1 . 200: 000$, ··aberto peio decr-eto •n. 8. 462, de 27 

de Dezembro de 1910, ·para. a transfer.encia do Observatorio Nacio-



na! para local mais ·conveniente,, poderã tam·bem ·ser ap)t!icado Qla 
vigenc.ia -da •pre.sente lei :â acquisição d'e instr.um.entos e appaTelhos 
para a nova 'i'niSitall.ação do lffi·esmo Observato.rio. " 

Esta. ·eme,nda, relativa. a credito 'es•p·ecial que deve vi·go·rar em 
dous exer.cicios, tende a permittir, sem embaraços :poT par.te do 
T-ri'bu.nal d.e Contas, a appJ,icação do mesmo credito á •acqutsição 
de instrumen-tos e apparelihos :para o Observwtorio Nacional, cujo 
appareJ.ll!a.Jmento, al!ãs, é ·par~e int~·gT~n.te da sua tr:a.nsferenda e 
nova i·nstaHação ·em Joca-1 mais apropriado. 

N. 1-6 - Verba 5": 
.A!ccrescen,te-,s·e: 
Para .Ji.qu.j.dação da oonta de iLouis Hermanny & Oomp. 

, (68: 724$9·87) e da conta rua Rio de Janeiro City Imp.rovements 
Limited ( 3: 504$910) provenientes -d•e fomecimentos e serviços 
prestados no ·corrente •anno ao Jardim Botanioco - 7,2 :·228$987. 

O Gov-erno, em mensagem de 19 do cor·rente, pedio cr·edilto 
para estes pagamentos. 

N. 17 ~ •FÍ·ca o Gov-erno ·autori2,ado a subv·enci·onar com as 
quantias ad·iante' mencionadas as ·seguintes iQl·s·fl,t:uições -de ·ensino 
(echnico ·e profissional: Ly.ceu de A~'tes e Officios da Capital ·Fe-
deral, 48: Oo'O$; ·Escola de .Q()Immercio Alvares Pentead-o, de São 
Paulo, 2·0: 000$; Lyceu Agi'onomo de iPelatas, 15: 000$; Escola P.ro-
fissi.onal !Benjamin Consta~lt, de Porto Aleg·ré·, 15: 000$; Academia 
de Commercio do Rio de Janeiro, 10:000$; Instituto Oommercial 
da ürupital F ·ederàl, 10: 000$; .Lyceu de Artes e üfficios de ,s. Paulo, 
10:000$; ·Ly.ceu de Artes ·e Officios do !Recife, 10:000$; Academia 
de Commerci·o de P.elo,tas, 10: 000$; 'Escola do Gommer.cio do 
Ceai'â, 10: 000$; IDscola P.ratka de Commercio do Parã, 10:000$; 
Escola Mauá., ·d·e Por-to Alegre, 10:000$;· Escol:a;s do Comme:r'Ci·o de 
Bello Horizonte e MaT.aJilhão, 10:000$ a cada uma; Academia do 
Commercio de Juiz de 'Fóra, 10:000$; AsyJo Ag;ricola S:anta Izabel, 
em Juparama.n ·e aos Apréndizado.s Agri-colas de Patos, Leopoldina 
e Lav-ras, 10: 000$ 1a .cada um. 

Art. :Fi·ca o 'G-ov·er.no autorizado .a .auxiliar com a quantia 
d.e 300: 000$ 'a •ConstTucção do n<Wo edifioi~o do Lyceu -de .Air>tes e 
Officios do Rio de J:a'lliei:r·o, sob ·condição de passar o edi.ficio ·ã 
prop.rieQ.ade d:;~. União, no çaso de :dissolução da Soci-edade P.ropa-
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gadoora das Bellas Artes ou s·e fôr -desrviado dos fins a ·que se 
destiJla. 

18" - Nas obTas d-o -Ministerio da Agriculiu·ra será pref€or-id·o, 
t·anto ·quanto possivel, o emp-rego ·d·e madei:ras na,c-ionaes. 

Sala das Commi,ssões, 21 de Dezembro de 1911.~RibeiTo Jun -
q_ueiTa, presidente, com r estricções. - Raul F ernandes, r Eli-at or . 
Vencido qu-anto .âs emendas ns. 46, 51 e 100, q.ue mereciam rrn inh;a 
approvação.-SoaTes dos Santos .-HomeTo B aptista, co m Te.str-i-
cçõe.s .-Antonio Ca1·los, v encido •quanto ·á emffillQ1a n. 100 .-ETico 
Coelho.- Se?·gio Saboia.- Alcindo Guanabam.-Felix Pacheco.-
Pnssos 111iTanda Filho . 



\ .. 



SESSÃO DE 23 DE DEZEMBRO (NOCTURNA) 

E' annunciada a discussão un·ica do parecer da Commissão de 
Finanças sobre as emendas apresentadas na 2• discussão do pro-
jecto n. 307, de 1911, fixando a despeza para <> exercido de 1912 
do Mini.sterio da Agricultura, Indu.stria e Commerci(). 

O SR . PRESIDENTE - Tem a ·palavra ·o Sr . Deputado An-
tonio Carlos. 

O SR. ANTONIO CARLOS - Sr . Presidente, esse parecer. 
cuja discussão V. Ex . acaba de annunciar, justifica, como os que 
mais justifiquem, as poucas considerações que me permitto pro· 
nunciar sobre •O .incidente que nos .está preoccupando. 

Elle torna patente, perante a Camara, que a lei da r eceita 
que estamos elaborando não autoriza expectativa satisfactorla 
quanto ao equilíbrio orçamentario. E eUe justifica, portanlo, que, 
a esse PI'oposito, eu assignale á Oamara qual a atitude que, des-
de o pri-meiro ·momento, manteve a Commissão de Finanças .em 
face das ·difficuldad·es f-inanceiras do paiz. 

Essa attitude. tSr. Presidente, por mais severamente que se a 
analyse, essa obra foi. sem duvida, ·de absoluta resistencia. 

Em todos os orçamentos que s e d-ebateram ella ficou perfel-
tHmente exposta, si em um ·ou em outro ponto, tiv-emos de abrir 
exc-epções, tal aconteceu cedendo a motivos r espeitaveis, de força 
maior, muitos dos ·quaes n ão nos é permittldo, •em bem de in-
teresses respeitav-eis do pa iz, apresentar desta tribuna. 
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A Camara dará testemunho de que nosso esforço visou prin-
çipalmente o equilibr·i·o orçamentario. 

Nessa situação estavalll1 as causas quando, ha pouco, se re· 
u.niu a Commissão de Finanças para d·eliberar sobr.e o ·orçamen-
u, da Viação, precisamente o orçament-o que mais compromette 
G programma de economia nos gastos publicas; precisamente o or-
çamento que mais sacrifica, pela inicat-iva da Calll1ara, o proposi-
to do ·equilíbrio orçamentario, ü do equilíbrio financeiro. 

Dentre uma grande quantidade d·e ·emendas ·lllpr.esentadas pe. 
los nossos illustres collegas, á Commissão se afigurou que ou E>i la 
systematicamente acoeitar-i.a taes emenda s, ou consideraria que 
essas emendas não tinham procedencia, estudando-as á lm; das nos-
sas contingencias financeira:s e das necessidades do momento e, 
entiio, Sr. Presidente, deante das c0ndições financeiras do paiz, 
tantas vezes ·expostas á Calll1ara, de um deficit que nos tres ulti· 
mos annos excede de 20.000: 000$ e que este l!lllno maior será, 
deante das condições financeiras do paiz, que, nesta hora, não 
jnsUfica :a in iciativa, não. tolera planos de melhoramentos mate-
riaes, que todos teriam de se apoiar sobre o credito, sobre ü di· 
nheiro que solicitamos ao estran'geiro; deante de uma •situação 
desta ordem, em face de tantas pretenções que representam mi-
lhars e milhares d·e cont-os de r éis, assumiu a COI!llmissão :a atti· 
tude que lhe pareceu patriotica, que se lhe affigurou a mais con· 
veniente, expondo tal s ituação aos nobres Deputados. 

Então, por pr.oposta do nobre Deputado Sr. Alcindo Guana-
bara, no ·estudo e nos pareceres ·em torno destas questões de me-
lhoramentos materiaes para todos os Estados da R epublica, deve-
riamos estabelecer ponto fundamental de nossa .orientação, tra· 
duzindo, aliás, a orientação do Governo d:a Republica, governo 
com o qual a maioria é solidaria. E esse ponto fundamental con· 
sistiu na r ejeição systematica dessas medida:s, porque, desde que 
tivessemos de transigir com uma dellas que fosse, seria precis'D 
tr.l!/llsigir com todas, ·e, transigindo com todas, ia:mos oollocar o Go-
verno na contingencia seguinte : para realizai-as, precisaria re· 
correr ao credito, mas sülicitando a esse mesmo credito os ulti· 
mos r ecurs-os, visto que os proprios jornaes têm noticiado que a 
ultima operação r·ealizada na Europa para a Estrada d·e F·erro 
Cearense não foi feliz, pelo contrario. 
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A. Commissão de Finanças, deliberou que esse era o ponto fun-
damental, esta era these capital do seu pr-ogramm:a e da sua -orien·· 
tação, sendo de esperar-se que a Camara ·dos Deputados rejeitasse 
tcdà.s as emenlas relativas a taes melhoramentos materiaes. 

Mas é certo que a Com-missão de Finanças assim d elibercu 
por considerar que eses melhoramentos reclamados só s e _pode-
riam edificar sobre a ruina de nosso credito. (Apoiados.) 

Sen:do, portanto, ponto fund-amental e tendo a Coi:nmissão de 
Finanças -informado .. isto á Camara dos Deputados no seu var eeer. 
affirmando que essas emenda:s não poderiam ser :wceitas em 
virtude da pressão f-inanceira do m-omento, si a Car.:1ara dos Depu-
tad-os decidiu contra a orientação da Commissão que, eu accei-
to , é um -orgão d·e informações, no conceito do nobre collega pelo 
Ri-o Grande do Sul, a Camara dos Deputados considerou que a 
Co-mmissão de Finanças é um mau orgão -de informações . (Não 
c•poiado.) 

Precisamente si é um orgão de inf-ormações e si a Cannara 
não vota logicamente de accôrdo com ~ssas i•nfor-mações é que as 
consid-era inve.rid'i-cas ou improcedentes . 

. UMA voz - Não v·ota em absoluto; não v-ota por :algumas. 
O SR ANToNIO CARLos - Si as considera ·sem fundamento, que 

cabe á Commissão de Finanças ? Cabe á ColllJlii.issão d-e Finanças 
dizer que eUa se acha em profun-da divergencia com a Camara. 

Sendo or'gão . de in:flormações e a Camara considerando que e~

sas informações incorrer am em desconfiança, que dellas se póde 
duvidar, (não apoiados), claro é que a Commi•ssão não póde pre-
tender .continuar a 'dar informações. 

O SR. SoARES nos .SANTOS - Eu tinha dado o exemplo no or-
çamento da Guerra, onde fiz um corte de 2.000 : 000$000. 

Si isto fosse uni:f\orme, s-i se v-erificasse eni todos os orçamen-
tos tollitu1· questio. 

Assim não foi. 
O SR. ANTONIO CARLOS A uniformidade nos orçamentos foi 

completa, emquanto dependeu da acção da Commissão ·de Finan-
!:.as . 

No proprio r-ecinto do P arlamento, o augmento da despeza 
publica foi aug.mento que longe está de equiparar ao grande au-
gmento das votações de hoje. 
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0 SR THOMAZ CAVALCANTI - São méras autorizações, apenas 
p.'.'ovas de confiaJnça ao Governo, que as executará ou não. 

0 SR. SoARES DOS SANTOS - V. Ex. está dando uma prova de 
desconfiança ao Governo. Aquella celebre emenda •em que se dizia 
que havia de ser a·eferendada por ·dous ministros ... 

O SR. ANTONIO CARLos ____: Não estou affirmando minha des-
confiança para com o Governo, mas estou affirmando para .com 
os representantes dos interesses regionaes que vão fazendo pr·e's-
são sobre •o Governo, para -o fim de conquistarem a exeéução das 
autorizações. 

Certa,mente para o proprio Governo constitue um perigo a 
existencia d.essas autorizações, porque sabemos quanto ·pôde. jun-
to dos políticos, a pressão dos interesses regionaes. 

0 SR. THOA<IAZ CAVALCANTI - 0 regimen é presidencial, não 
é parlamentar. 

O SR. ANTONIO CARLos - Mas, dizia eu, no proprio recinto da 
Camara, nenhum Qrçamento poderia ser tão augmentado como. o 
d:>. Viação, aquelle em que é possível o maior numero de iniciati-
vas, e ei'S porque a Commissão de Finanças. ao d·ebater o parecer 
sobre o orçamento da Viação, firunou, por proposta do Sr. Al-
cindo Guanabara, que a questão fundamental, para nós, essa 
de que em mat-eria de estrada:s de ferro, .em materia de outros 
gastos relativos a melhoramentos materiaes dos Estados, que avul-
tam •sempTe muito, .a Commissão de Finanças d·everia collocar a 
questão no terreno de que era imprescindível que a maioria da 
Camara a amparasse, prestigiando sua acção, conformando"Se a 
Camara com a deliberação de que a execução de taes melhoramen-
tos só podia ser levada avante sobre as ruínas do credito do paiz, 
convindo ao adiamento de todos. 

Nós, orgão de informação, affirmamos isso. A Camara decrê 
d~. nossa informação. (Não CII[Joiaàos.) 

Que nos resta fazer? 
0 SB . NICAN Oll DO NASCIMENTO - A Camara conjugou COIIll OU-

tras informações. 
A proprla bancada mineira se dividiu par.a votar certas me· 

didas. 
O Slt. ANTONIO CARLOS - Ora, seja orgão de informações, se-

ja como antes, me parece, orgam do pensamento, df!d aspirações ~ 
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da confianQa da Camara, eerto é que a Commissão de Finanças 
s.; encontra em Pl'ofunda div·el'gencia coon a maioria. 

Que lhe resta 1azer, em situação desta ordem, .sin:ão demit-
tir-se? Não para fazer pressão sobre a Camara dos Deputados, 
conforme suscitou o nobre Deputado Sr. Irineu /Machado, pres-
são que nunca poderia chegar até S. Ex., porque S. Ex. é repre· 
s.entante da minoria, .e o incidente de que se trata .é com a maio-
ria da Camara. 

Nós nada queremos dos representantes da minoria. E peran-
te a maioria ·suscitamos um incidente regularissimo, rrequen-
tissimo nos parlamentos e que nada tem de importante nem de 
vnlto. 

O Sn: JoÃo SIMPLICio - Mas porque a Commissão não se jul-
gou meliondrada quando a Oamara, por m:~ioria, deliberou des· 
falcar permanetemente a receita da União, passando para o Dis-
tricto Federal o ~mposto de transmissão de propriedade? 

O 1SR. ANTONIO .C.auLos - Eu darei :a razão desse pacto .. . 
0 SR. NICANüH DO NASCIMENTO - Foi um accôrdo com a pro-

pria Commissão. 
O Sn. ANTONW CARLos - . . . a que se r·efere o nobre Depu-

tado pelo Ri.o Grande do Sul. A Commissão de Finanças, por 
proposta do Sr. Alcindo Guanabara, nessas questões relativas ao 
Mi<rüsterio da Viação, a Commissão obrigou-se á execução do pla· 
no exposto e tal ·deliberou •em occasião posterior ao facto a que 
allude o nobre Deputado. 

A nossa attitude, Sr. Presidente, parece-me que é attitude per-
feitamente logica. Nem, siquer, senhores, houve de nossa pàí'te o 
proposibo de embaraçar a acção da Camara na sua dualidade de 
correntes : - maioria ·e minoria. 

O que nós queremos, continuando investidos das funcções da 
Commissão de Finanças, é a affirmação da solidariedade da maio-
ria da Camara em um terreno em que essa solidari:edad·e, digna· 
rr:ente, pó de ser concedida. (Apoiados. ) 

Qual é essa solidariedade? E' a solidariedade em torno do 
problema financeiro, um de cujos aspectos é a reducção da des-
peza, é não a augmentar. 

· Quem d.i'rá,_ ·desprevenido e desapaixonado, que no appello a 
essa 'solidariedade vae uma coacção? Pois solictar á maioria da 
C amara sua solidariedade é opprimirmos a sua deliberação? Pois 
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nós não fazemos esse appello em nomE) de um inte1..__me elevado 
- o interesse nacüxnal? 

0 ISR. JOÃO VESP UCLO dá um aparte. 
O SR. ANTONIO CAR-Los - Nã'O apoiado; a Gamara procedeu 

inv-ersamente, em outras emendas. Nós, precisamente em face da 
matioria, Sr . . Pres-id-ente, nã:o assumimos sinão uma attituàe fre-
quente nos parlamentos, perfeitamente normal. 

Em face da llllinoria, claro está que .o seu interesse, nesta ho-
ra, não se justifica sinão pelo desejo de bem •esclarecer .o inci-
dent-e, porque, nada soli-citando d·ella, não lhe queremos fazer a 
menor pressão: S. Ex. o nobre Deputado da min•oria que .occupou 
a tribuna e os ·seus companheiros têm, como sr sabe, a mais com-
pleta liberdade de acção. 

Sr . Presid-ente, o meu nobre ·coUega di.sse bem e -eu repito, 
que de todas as funeções dolorosas n enhuma o é mais, entre nós. 
do que fazer pal,.te da COIIllmissão de Finanças. 

P rimeiramente, as solicitações particular es, as contravi·eda· 
des, d-epois esses incidentes que se prov.ocam aqui dentro do re-
cinto a proposito de 'interesses perfeitamente legítimos, respeita· 

' bilissimos, pois que é natural, é claro, que cada ·um de nós repu-
te as s uas pretenções necessarias e legitimas, tSr. Presidente, é 
evidente que nós desejamos o maximo de progresso para toda a 
Republica e o progresso do paiz é feito do progresso dos Estados. 
E' um logar colllllllum, todo mundo sabe. De modo que só com 
a llllaxima contrari.edade nos collocamos ·em div-ergencia com ·es-
ses i-nte11esses, fazendo-o, porém, em obediencia a interesses mais 
elevados. ( A poiacZos.) 

O nobre Deputado alludiu sem duvida, querendo se referir :ao 
caso mineiro, á ellllend-a relativa á Estrada d·e Ferro Leopoldina, 
emenda esta a r espeito da qual o meu juizo se formou na mesma 
occasião -em que S. Ex. formou o ·seu, e .S. Ex. deve l•embr3Jl'-se 
e todos os m eus collegas, . fGram t estemunhas, de que nós tivemos 
de transigir com essa medida por motivos fortes, não ·entrando 
a preoccupação r e'gional porque o Estado de Minas não precisava 
nem precisa de outras . t arifas s.inão idaquellas que lá vigoram, vis-
to que .com el.las a matta mineira se t em affirmad-o uma das mais 
prosperas r egw es, posso dizer , não só do Estadü de Minas, llllas 
de todo 'O Brazil. (ApoiacZos.) 
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Mas é certo que em .materia de distribuição de favores, de 
serviços, est a distribuição se deu, tanto quanto possível, equitati-
va.rnente entre o-s v,arios Estados que, por intermedio de seus re-
presentantes, reclamaram, embora esta distribuição não se désse 
nc orçamento da Viação, a proposito do qual, como disse ha pou-
co, formou-se ·este plano, assentou-se esta base para a noss-a acção 
em trabalho parlamentar. trabalho -este que a Camara dos Depu-
tados, infelizmente, consi,dP.rou 11ão ser o anais razoavel, ou me-
lhor, ·a maioria da Camara, tanto que não lhe conferiu a sua ap-
próvação. 

Collocada assim, Sr. P-r-esidente, a questão neste terreTho, bem 
se vê que · a Commissão de F-inança-s não proced.eu ·exorbitan-
tem·en;te, imprudentemente, injustificave-lmente; ella reproduziu 
aqui, como -disse, um incid·eThte parlamentar vulgarisS'imo; e uma 
Conunissã;o que por manifestações ·da Camara, em uma questão 
fund,aanentaL de orientação, não merece a sua solidariedade, o que 
lhe 1'esta fazer? 

Solicitar a sua demissão, ou para que a Camara -escolha novos 
homens, capazes de bem servir seu pensam-ento, suas aspirações, 
•OU então affirma.r que nós mesmos somos capazes de continuar a 
ser orgãos desse pensamento, mas affirmrundo ·então que manterá 
cumnosoo, a :maioria, a sua solidariedade. 

E não pedimos muito á maioria, sinã;o a sua solidariedade 
em torno de um progr,amma fi-nanceiro, programma este que nó;;; 
só conseguiremos manter, si, acima dos interesses regionaes d-o 
Rio Grande do Sul, de Minas, -da Bahia, etc . , collocrurmos o in t-e 
resse a que nos cump~e aci.Jna de tUido servir, o interesse -nacional, 
porque antes de sermos r epres-entantes dos Estados, somos repre--
sentantes da Nação. (Apoiados. Muito be?n; ?nuito bern.) 

O SR. FONSECA HERMES - Peço a palavra. 
10 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O •SR. FONSECA HERMES - Sr . . Presidente, poucas pal,a-

vras direi. 
O meu nobre amigo, •O honrad-o rep;res·entante de Minas Ge-

raes, que com tanto patri-otismo ·exerce a presidencia da Com-
missão de Finanças, apresentou á Camara, por intermedio d·e 
V. Ex., a renuncia conectiva da Commi,ssão por S. Ex. digna-
m.~nte dirigida. E o :meu ll!Obr.e rumigo e não :menos illustre r-epre-
sentante d-e Minas Geraes, alludindo a ponderações feitas por um 
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d-os Srs. representantes da minoria, declarou que a renuncia era 
dirigda á maioria parlamentar. 

Sendo assim, Sr. Presidente, é á maioria que incumbe no 
momento presente di~er a respeito ·da renuncia proposta. 

Fundamentando essa renuncia S. Ex . declarou que Q Zeader 
da maioria da Camara acompanhara a Commissão nas votações 
dos diversos· pareceres offerecidos ás emendas, que attendiam a 
melhoramentos materiaes dos Estados. 

E realmente, Sr. Presidente, dei sempre e convencidamente 
o meu voto ·como traço de solidariedade com a Oommissão. 

Não me considero, porém, dimnuido ou exautorado, po.r ha-
ver a maioria da Cama.ra dissentidD, divergido de minha opinião, 
que não me par.ece d'e caracter essencial e eJ>óclusivamente político. 

A Commissão de Finanças é uma delegação da maioria da 
C.amara; como delegação parece dever espelhar o pensamento da 
m esana maioria. 

Creadas como elemento de i-nformação. as Commissões estu· 
dand·o detidamente os diversos projectos e as emendas a elles of-
ferecidas, aconselham á maioria, como á minoria, o modo de de-
cidir, sem que, entretanto, esse conselho e essa maneira de ver 
te'nham o caracter imperativo. ( Apoiados.) 

Si o voto da Camara fosse systematico e visasse melindrar a 
Ccmmi-ssão ou a exautoração dos ·delegados da confiança da Ca-
sa, eu estaria decididamente ao ladQ elos meus nobr-es ami'gos, 
seria o primeiro a acompanhai-os. porque então o cruso deixaria 
cl -õ .ter feição propriamente parl&mentar e passaria a ter car&cter 
pessoal. (Apoiados.) 

Na hypothese, laudabilissimos qu·e sejam os escrupulos dos 
illustres representantes da Commissão de Finanças, por melho· 
r es, por mais patrioticos que possam ser os seus i'lltuitos, '() certo 
é que o voto da Camara não envolve, dê norma .alguma, questão 
dE confiança. (Muito bem.) 

Si ha um dissentimento, uma divergencia, melhor do que 
a Camara dos Deputados está. perante o paiz, a Commissão 
pOil'que .aquella perd·e a sua responsabiLidade nQ &nonymato do vo-
to .symbolico, .ao passo que esta deixa registrado nos seus parece-
r es, nos seus votos divergentes e mais tarde nos Annaes- o seu 
m·odo de ver, o seu conselho, o seu aviso, e, assim faz P.ndo o con-
fr-onto da opinião da Commissão com o voto da Camara, si o ges-
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to foi patriotico,_ é á Oommissão de Finanças que caberão os ap-
plausos. (Muito bem; apoiados.) 

UM SR. DEPUTADO - Não dev:emos t er sómente a preoccupa-
ção de ser patriotico o gesto . Devemos visar alguma co usa mais. 

O SR. FoNSECA HERMES - R epresentando o pensamento da 
maioria da Camara, devo dizer aos meus distinctos collegas que 
constituem a Commissão de Finanças que t ambem a mim Impres-
si·onam, tamhem me apavoram os r epetidos accrescimos de despe-
zas, quando não damos n.a lei orçamentaria os meios para faz er 
face a taes augmentos. Não podemos crear novos impostos; a na-
ção não mais os supporta ; não temos, no momento, outras :Eontes 
de receita sinão as que lentamente se vão d·esenvolvendo, através 

das medidas ou das dotações com que o Congresso vai auxilian-
do esse desenvolvimento. Todos sabemos que somos um paiz no-
vo, cuja r iqueza, in·cipiente, começa agora a ter impulso. 

Assim tambem me sobresalta o facto de se ir desequilibran-
do o orçamento, em consequencia de dotações inesperadas, concre-
tizadas em ·emendas que surgem de surpreza, por assim diz er, e á 
ultima hora. Devo, porém, frizar que a maxima parte dessas 
emendas tem o caracter de meras autorizações, e o Governo, em 
que deve.mos ter inteira confiança, usará com o maior escrupulo 
dessas aut·orizações (muitos apoiados), não procurando, por cer-
to, u·tilizar-se daquellas que .redunde-m em despezas improductivas. 

Para aquellas, porém, que ·tenham caracter imperativo. existe 
airuda o recurso de, não havendo verba paJra levai-as a effeito, dei-
xar o poder publico de cu.mpr.U-as, dando opportunamente ao Con-
gresso as· razões do seu procedimento. 

Penso, ·entretanto, que quasi ao apagar das luzes, em mo· 
mento .afflictivo para nós , representantes da Nação, com a res-
ponsabilidad.e de deixarmos de dotar o Governo ·e o paiz com as 
leis de meios, regularmente votadas; penso que, appellando para 
o:; sentimento·s d·os meus illustres collegas, para o seu patriotis-
mo, tantas vezes comprovado, poderia conseguir, em nome da 
mai-oria da Camara, que suffocassem ou os impulsos patrioticos 
que neste momento os animam ou este gesto de melindre pessoal. 
que eu d-esejaria ficasse sotoposto aos altos i·nteresses da Nação . 

Pediria aos meus nobres collegas os illustres rep-resentantes do 
Estado de Minas e á digna e illustrada · Commissão de Finanças 
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qu(l não insistissem nesta •renuncia, convictos <te que ·ella importa-
rá na minha, por força da nos.sa solidariedade. 

O pafz fará justiça aos seus nobres e elevados sentimentos, 
julgando .a Commissão de Fin:anças, que aconselha, -e a Camara 
dos Deputados, que delibera. (Muito bem, muito bem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encerrada a d.iscThssão un;ica 
do parecer da Commissão de •Finanças e ad·ia,da a votação do pro-

jecto n. 307, d-e 1911. 



SESSÃO DE 24 DE DEZEMBRO 

E' annunciada a votação do projecto n. ·307, de 1911, fixando a 
despeza do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio para 
o exercício de 1912, (com emendas) (vide projecto n. 307 A, de 
1911) (2• discussão) , 

·Em seguida, são successivamente postos a votos e approvados 
em 2• discussão os seguinte artigos do 

PROJECTO 

N. 307 - 1911 

(Orçarrnento da Agricultura) 

Art. 1.0 O Presidente da Republica é autorizado a despender 
pelas .repartições subor.dinadas ao Minister.io da Agricultura, In-
dustria e Commercio a quantia de 21.590: 406$4·20, papel, e 700:000$, 
ouro, com os serviços especificados nas seguintes verbas: 

... . ". 





NaJtureza da despeza 

SECRETARIA DE ESTADO 

n ec1·eto n. 8 .. 899, de 11 d!e agosto &e 1911 

Pessoa l : 

I - Gabinrete do Mi-nistro : 

}

Vencimentos. 24 :000$ 
1 Ministro de Esta.do .Rex:res en ta-

çao.... . .. 12:000$ 

Seol'etará!o, offkiaes e auxiHares (g!I"atifica-
ções) ....................... . . .. .. . . .. 

"Consultores Teohnlcos (g.ratifi·caçõ·es) . . . .. . 
Engenhe lir.o (g!'13;1i!fi·cação) .. •......... . .. , .. 
Auxiliar Desenhista; (gratificaçã<J) . .... .. .. 

II - Dh'ecton·J.Ja Gerwi ode tA.grf.cultu>r.a: 

Ord. G:rat. 
1 Director Gen-al. ........ 12 :000$ 6 :000$ 
2 Directores de s~cção . ... 8 :000$ 4:000$ 
3 1°' Officiaes........... 6 :400$ 3 :200$ 
4 2os Officiaes....... . ... 4:800$ 2:400$ 
7 3°' Officia:es.... . ...... •3 :600$ 1 :800$ 
1 Oont~uo ...... . ...... 1:600$ 800$ 
2 Serv>entes (salario mensal de 150$) ..... 

III - DiPectorla Geral de Industria; e 
Comm~cio: 

1 Director Gera;!• ..... . ... 12:0 00$ 6 :000$ 
Directores de secçãio.... 8:000$ 4:0 00$ 
1os Officiaes . .... . . . ... 6 :400$ 3 :200$ 
2os Offi.cia:es...... . .... 4:800$ 2:400$ 
3os Officiaes.. .. ....... 3 :600$ 1:800$ 
Continuo .... . ........ 1 :600$ 800$ 

2 •Serv~ntl:s (salario m e'llsa.I de 150$) ... 

IV - D i>reotoria Geral de Con.t abilidade : 

1 Dill'ector Geral. ...... .. 12 000$ 6 :000 $ 
3 Directores de sec~ão ... . · 8 000$ 4 :000$ 
8 1 os Officiaes. , , .. ; .... , ... ; 6 400$ . 3 :200$ 

J>ol" Pór 
~ub-cOIIlsignações cons!g;n.ações 

36:000$000 

56:000$000 
26:400$000 
12:000$000 

7:200$000 

18:000$000 
24:000$000 
28:800$000 
28:800$000 
37:800$000 

2:400$000 
3:600$000 

18 :000$00() 
24:000$000 
28:800$000 
28:800$000 
3•2 :400$000 

2:400 $000 
3:600$000 

18:000$000 
36 :000.$000 
16 :800'$00'0 

1-37 :600$000 

<143:400$000 

·13·8 :.000$000 

Ouro 



Por Por 
Nruture:oo, da despeza ' sub-consignações consignações 

0?'<1. Gntt. 

10 2•• Qf.ficiaes...... . . .. . 4:800$ 2 :400$ 
H~ 3•• Officlaes... . . .. .... ,3:600$ 1 :800$ 
1 rContinuo . . . . . . . . . . . . . J. :600$ 800$ 
3 1Serventes (sal·ario mensal de 150 $) ..... 

V - PortrurLa. : 

1 ·Portei•ro . . . . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
1 AjU'dante de Porte~o·o .. . 2 :400$ 1 :200$ 
2 Continuas . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 800$ 
4 ICOII'l'eios . . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 800$ 
2 :Serventes (salarlo mensal de 150$) ... . . 

VI - ImrtaUações e1eotricas : 

:L Encrur<l'egad.o ............ . ... . . 
2 Ajudantes a 2 :400$ .. ......... . 

\Material: 

Venc. 

3 :600$ 
4:800$ 

Despeza coon a conducção do m:inis tro .. . .. . 
Ao·tigos de expediente, acqutsição d e 1iv.ros, 

revistas, jcmn.aes e outros Impressos, enca-
demaçõ•es e Impressões prura o gabinete do 
ministro ....... . ......... . ............ . 

Idem, idem para a D.irectoria Geral de 
Atg'lricultu~:r.a . ..... . ....... . ..... ,,. .... . 

Idem, idem para a D!.rectoria Geral d·e In-
dustria e Commoetrc'io ............. . ..... . 

Id•em, idem para a Dir.ectoria Geral de Con-
tabi.Ji.dad·e ... . .. . ........... .... . . . ..... . 

Auxilio ã. Imprensa Nacional paJl'a a pubH-
cação do eXIpediente e oedita·es .......... . . 

Elruboração, rev'isão 'e .publicação do relato-
rio do nün.lstJro ....... . ........ . ......... . 

ldem, rp•em do almanack dO Mirrlsterio . . .. . 
Despezas miudas e de p·I'Ompto pagamento .. 
S·erviço IJOS·tal € telegralphJICo .. . .. . ........ . 
Conservação e custeio das in·stal!ações ele-

cm·lcas, COllllPrehend·endo o el·evador, cam-
painhas e ·a:ppa1·elhos telephon.!cos, consu-
mo de gaz e energia relecrr~ca• ........... . 

72:000$000 
64 :800·$000 

2:400$000 
5:400$000 

6 :00 0·$000 
3:600$000 
4:800$000 
9:600$000 
3:600$000 

8:400$000 

12:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

10:000$000 

15:000$000 

12:000$000 

20:000$000 
15:000$000 

6:000$000 
10:000$000 

14~0!JP$QOP 

275:400$000 

27 :600$000 

8:400$000 

13 . . :OQ0$000 . 

P3!Pet Ouro 

'130:400$000 

7<\0;400$000 . . . 



\ 
Por Por 

Nruture2ia da des;peza s'l1b-ool!lsignações ·consigilllações 

Oonserva~ão do jardim, ferra.IIrenta:s, a.du-
bC>S, mat eria-l prur-a i'l'rigação e o .prugamen-
to de um jal'dineiro, CO'!Il .a diaria corrida 
de 6$ € quatro ajudam.tes com a diaria: de 
4$ cada um e o d·a gra-tificação mensal de 
50$ a que se O"efer.e a obs~.açã.o V da ta:.. 
bella annexa ao regulamento de · 11 de 
agosto de 1911. . ..... .. ... . . .......... . 

Para a6seio do edlficio pagamento d"e quatro 
trabalhadores incumbid'Os do mes'IDO com 
a diruiia de 4$ cada um ............... . . 

Auxi.!ô·o ao portei ro ·para: <aluguel •d•e ocas a . .. . 
Fardamr·lllüJ elos correios, C'Ontinuos e pesooal 

d·as installações el€ctricas, ~le conformi-
dade com a <lbsêrvação" VI d-a tabeHa a:n-
nexa ao regulament<l d·e 11 de agosto de 
1911 ....... ' ..... .. .... . . ... . .. .. ' .... . 

Dianas dos co•Dreios nos termos da m·esma 
observaçã·o, ca:J.culada .prura 366 d ia s ..... . 

Consumo de agua ........ . .............. . 
Para o serviço de registro genealog;ico de 

animaes e r egi-stro •e ardhivo geral de mar-
cas para anima:es, comp~·ehendendo o pes-
soa·! commis3i<lnado para a execução do 
mesmo serviço ·e a acqu'isição d€ livros ·e 
mais objectos, encaJdeO"n ações e impressões 
a·elativa:s a o assumpto .. . ..... .. ...... . . . 

T·otal da verba .... . . .. ... . .. ... . . 

OBSERVAÇÃO 

Esta tabeJ.la ·resuJ.tra da fusão das seguin-
tes verbas do <lr\;amento prura 19Ü :· · 

Verba 1• .. . ....... . .... . .... . 
·Verba 2• . . ....... ....... . .. . 
Verba 15•, titul-o II . ...... .. . 

490 :·840$000 
308:550$000 
200: 000$000 

999:390$000 
·~ 

Importancia desta tabella . . . . 987 :600$000 · 

Impor!Jamcia ;paJr.a menroe -em 
1912 ............ _.. •.• • • • • • 11 :790$000 

10:000$000 

5 :8·56$000 
1:200$000 

3:600$000 

1:464$000 
1:080$000 

100:000$000 2·57 :200$000 25•7 :200$000 

987:600$000 

ÜUl'<l 



P or 
NaJtureZJa da des.peza sub-con signações consignações 

VERBA 2• 

PESSOAL CONTRATADO 

(Art. 4o - a línea 3• da lei n. 1.606, de 
29 o·e d·e2lembro de 1906 ·e a'l't . 53 da lei 
n. 2.356. de 31 de dezembl"o d e 1910). 

Gratificações, -à i.ruria-s, ajudoas {!e custo ·e 
passagen-s de pessoal contratado para ser-
viços t echn.icos, comprehenden do consul-
t OII'es, instructO<res, vet-erinalios mestres 
de offtcina ·e ·ou t'l'o-s. na fôrma da lei 
n. 1.6 06, de 29 de dezembro de 1906 . .. . 

Total da verba . . .. . .. . .... .... . . 

VERBA 3• 

SERVIÇO DE POVOAMENTO 

(I1111Ynig1·ação e Colonização) 

( Decr-eto n . 9. 081. d•e 3 de novembro de 
1911) 

I-Directoria 

Pessoal : 

1 DI r ector ... . ......... . . 
3 Chefes de s~cção .. . ... . . 

1 Intendente d•e immigra,.. l 
ção .. . ... .. . . ... ... ~ 

1 Engenhel•ro de 1• classe J 

2 Engenhei>ros de 2• clrusse . 

7 1°• Officiaes .. .. ...... l 
1 Archivista-almoxaTife .. I 
1 Official -pagador ....... I 
1 A j u d a n t tl de en.g·e- ~ 

nheioro ............. 1 
2 Cart.ographos ......... J 
2 Tra;d uct~res . ....... . 

Ord .. 

12:00 0~ 

8:000$ 

7 :2 00$ 

6:800 $ 

{) :600$ 

Grat. 

6:00 0$ 
4 :000$ 

3:6 00$ 

3 :-400$ 

2:800 $ 

18: 000$ 000 
36 :000$00 0 

21 :600 $000 

20:400$000 

117:600$000 

250:000$000 

250 :00 0$ 000 

Ouro 

. 
: .. ~ J 



' " Por Pnr 
Nrutun~7la da despeza s'lLb-oonsignações con signações 

1 Interprete .. ........ . . . 
7 2•• Ocrf.iciaes . . . .... . . . . . 

8 3•• üfficiaes ..... .. . . . } 
4 .A.uxi~ares de inter,prete 
1 Po.rtelfo . . ó ... . ..... . 
2 Auxilian' es de expedição 

de immigrantes . . .... . 
4 Continuas .... . ... , .. } 
2 Cor•reios .. . .... : .... . 
1 Guarda do Archtvo., .. 

4 :800$ 
4: 000$ 

3:200$ 

·2 :400$ 

1:600$ 

2:400$ 
2:000$ 

1 :600$ 

1:200$ 

800$ 

4 Serv•entes (sa,Ja ri·o mensaJ! ·de 150$) ..... . 
Diarias do directo.r ~.a fóruna da pri.meiwa 

pan·te da I das observações que acompa. 
nham a ta.bella annexa ao regul.amento 
approva do pelo decr·eto n.. 9. 081, de 3 de 
novembro d€ 1911 cal·culadas .prura 366 
dias .. . ...... . .... . ... . .. . .. . . ........ . 

Gr.atificações p•rev'i!~tas na Il, III e IV das 
mesmas ·observações ............... . ... . 

Material: 

O necessario ao serviço, inclusi'(e fardamen-
to para in terpr etes e outros auxHiQ·aes, 
transp o.rte do pessoal ·e auxilio p·ara alu-
guel de casa do porteir o á •razão de 50$000 

7:200$000 
42:000$000 

•62 :400$000 

7 :200$000 

16:800$000 

7 :12 00 $000 

2:928$000 

7:800$000 

mensaes .......... ... .. . .. .. ........ . . ,. 100 :000$00,0 

TI - HOSP E DARIA DE IMMH;RANTES DA ILHA 
DAS FLORES 

Pessoa l: ora: Grat. 

Admin.i·stradO'r 7 :200$ 3:60 0$ 

Aju dan te . , . , , ... , . ·1 
1 Almoxarif•e . , , ... , . , 
4 Medioos ... , .. . . , , . , J 

4:800$ 2:400$ 

E scriptura;rio . . ....... 3:600$ 1:800$ 
1 P harmaceutico ... ..... 3 :200$ 1:600$ 

10 ':800$000 

43 ':200$000 

5:400$000 
4 :800$000 

367:128$000 

100:000 $0 00 

ÜID'O 

467 :128$000 



Por 
Natureza da de!'UJ'emll sub-consignações 

Ord. G?·at. 
1 Interprete . . . . . . . . }' 
3 Patrões de lanch a .... 2:800$ 1:40 0$ 29:400$000 
3 Machinistas de lanoha; 

1 E sorevente o ••• • •• • •• • 2: 400$ 1:200$ 3 :•600$000 

1 
""' dO '-'mo=ri"'.l 1 Fiel do aJl'lmazem de 
bagagem .... ...... 

1 Pratico d·e pharmac1a. I 
3 Auxi.Jiares de Jnter-

.prete 00 00 00 00 00 00 .. 

2 Auxilie.res {!•e ex;pedi-
ção de immigrantes. 2:000$ 1: 000$ 30:000$000 

l Encan'l'egado d-o &811"-
viço d·e desinfecções. 

1 Machin'i-stas do s er-
viço de degjnfecçoos 
ie da illuminação e le-
otrica .... ... . .. .. . 

1 Enferm·eir o .... .. .. ·1 
1 Enfermeira ......... . 1:60 0$ 800$ 7:200 $000 1 Fiscal de limpeza d•a , 

Hha oooooooo.oooo• J 
4 FQgui·sta-s (saJrurio men sal de 180$) . . . .. 8 :640$000 

12 Tri.pulantes de bate-
lã o . ... ...... .. . . . !Salario m'E!nsal 

12 Marinheiros ........ ) 

20 Serventes . . . . . . .. . . . de... . 120$ 82 :800$000 
2 Oozinhei.ros· ..... .. . . 

1 Ajudante de cozi111.heiro ( salari·o mensal 
de 120$ ) ......... ... . .. . ............ . 

Mat8JI'J•rul : 

O n ecessario pan·a. o serviço, inclu-sive a;Ii-
mentação de imml.gran tes -e -empregaidos, 
conservação il .reparação da hospedaria •e 
suas dependencia.s (comprehendendo ope-
ll'all'ios e obra;balhadQres até o ma."!:imo de 

1 :440$000 

Por 
consignações PlllPe'~ Ouro 

2.27 :280$000 



Por Por 
sub-consignações consignações 

20 com a diarla de 2$000 a 7$000) e de!l-
pezas com a acquisição, custeio .e conser_ 
vaçã.o do m•ater!.al .f luctuante . .. . . ... ... . 

III - SERVIÇO DE IMMIGRAÇÃO 

Passagens dü ext•erj.or .. .. ....... . ....... .. 
Transportes· no lnterio<r ; .recepção .e <hospe-

da;gem n.os Elstados, comp<rehendendo a 
installação •e custei.o de hospedarias pro-
visorias no-s :tenmos do art . 272 -do <regu-
tamento e as .pa.s·sag.eru3 .e -d·iamias do pes~ 
soai incumbido de acom.panhar os immi-
grantes nos .termos do a<rt. 182 ...... . . . . 

IV - SERVIÇO D.E COLONIZAÇÃO 

(InspeotoTias e Nua~eos Oo loniaes) 

Pessoal .e:Dfectivo : 

Inspecto-nes . .... . ..... . 
Ajudantes . ....... . ... . 
Pa·epostos . .... .. . .. . . .. 

7 Escreventes . . . ........ . 
7 Sm·ventes ( salario mensal 

0Td. G1·at. 

6 :400$ 3 :200$ 
4:800$ 2:400$ 
4:000$ 2:000$ 
2:000$ 1:000$ 
de 100$) ...... 

MATERIAL E PESSOAL EM COMMISSÃO 

O neceso.a<rio ao serviç.o das Lnsp·ectol'i-as in-
clusive aluguel de casas, diarias, ajudas 
de custo e despeza·s de t<r-ansport.e ; funda-
ção, conservação e cus t-eio de nucleos co-
loniaes (pessoal e material) comprehen-
den.do os estudos e :tra!J.a.lhos prejlminar-es 
.para a escolha de terras e a acquisiçã.o 
das mesmas ; despezas com a localizaçã"D 
de immigrantes e com o pagamento dos 
Inspectoces a que se refene o art. 192 do 
1·egu.Jamento ..... .... ..... . ... . .. . .... . 

V - DESPEZAS EXTRAORDINARIAS E EVENTUAES 

Para attender a -d.espezas Imprevistas com-
.pr~hendendo as despezas com o 1pessoal 

67:200$000 
36:000$000 
30:000$000 
21:000$000 

8:400$000 

.. . . , .... . . 

320:000$000 547:280$000 

200 :000$000 200:0 00$000 

16.2 :600$000 

•3 . 000:000$000 3.162:600$000 

Ou:ro 

300:000$000 

.. ,: . 



Natureza da de~Z!al 

que fôr em comm1ssão ao oestrange'ir.o em 
[p!"ovetto do serviço de !mmi•gmaçi!Jo . ... .. . 

Tota l da Vlerba .... . . .. ......... . 

Qua;ntia votada par a 1911. ...... . 

Differença para menQs eni 1912 ... 

A diff€JI"ença -em ouro pTovém da r educção 
de 200 :000$ nas «<»assagens do exterior»; 
a; differença em .papel provêm da r educção 
de 400 :000 $ em «TranSIJ)Orte d•e Immigran-
t es paTa os Estados, etc.» a;mbas no «Ser-
viÇQ de limmi~ração», da suppr·essão da 
impo<rtancia de 900 :000$ «para pagamento 
da subvenção â. Estrada d·e F'erro de .Santa 
<Catharina pelos 6 O kilometros construiU os 
entre Blumen au e Colonia Hansa» . da re-
ducção de 1 . 600:00D$ pawa «serviÇQs nos 
iEls!Jados: inspectOTes e auxiliares etc.» e 
de 200 :000$ «paTa attender â.s despeza;s 
im.p<revistas, etc.» e do augmento de rêl s 
367:740$500 resultan te do quadro do poo-
soaà estabelecido :Pelo novQ regulamento. 

VERBA 4• 

EXPANSÃO ECONOMICA DO BRAZIL 

Propaganda do cafê e outros pro ductos do 
Bnazil no estran~ i'l'o e r·epres·entação do 
Brazll n o lnstitu1o In'lr <rnacio nal de Agri-
cultura d·e Roma (pessoal e materia;l com-
tPrehend•Pndo pa·ssagens, ~ratificações. dia-
:r1as e ajudas d·e custo) , incluida a quan-
tia de 5. 000 f<ra.n.cos· d·e s ubvenção annual 
â. AssociaçãQ Internacional do F'rio ..... . 

PaTa o pagamento no paiz de t rabalhos de 
pro.paganda, comp•rehendendo publicações, 
traduções e acquisição de obras, liwos ·ou 
V'!'"O ductos destin.ado·s â. pro·pagan da das ri-
quezas n a;tuTaes e desenvo.lvimento a~ri
cola e industrial do Brazil ; ·bem assim a 
IJ>.U]:>licação das Jeis, regulamentos e actos 

Por Por 
sub-consignações consign,a;ções Pa;pel Ouro 

o • •••• • •• • o 100 :000$000 100 :000$ 0001 

. . . . . . . . . . . . .......... . 4. :477 :00 8$ 000 300 :000 $000 

• • •• • • • •• • o ............ 7.:209:267$500 500 :000$000 

. .. .. . . . . . . ····· . .... . . 2 . 732 :259$50 0 :200 :000$000 

300:000$000 



Por 
Natw'Elza da de~ero. sub-consignações- consignações 

do Governo, cuja divulgaçã.o seja conve-
niente .fazer, abono de d.iarias, g.ratifica-
ções e ajudas d·e cus'to ao ;pessoal incum-
bido <'LoS; red'erjdos trabalhos ...... . . . ... . 

Tootal da ve,ba ... .. .. .... . ... .. . 
Quantia votada ,para 1911. . .. ... . 

Di..ffel"ença pa,ra menos em 1912 ... 

A IPiffei'Elnça de 200 :000$, ouro, provém da 
reducção dessa quantia -n.a «Propaganda 
do café e outros pwductos do Brazil, etc., 
etc.» 

A differença de 100 :000$, ;paJpel, provém da 
a·educção dessa quantia na oonsignação 
«Para o pagamento n.o paiz -d•e trabalhos 
de ,propaganda, ·etc.» 

VERBA 5• 

JARDIM BOTANICO 

(Decreto n. 7.8-48, de 3 àe fever~r.o àe 
1910 

Pessoal: 

Pessoal <technico e admintstra.t!vo : 

1 ·Di•I'ectoo:- .. , ... . .... . . . 
1 .Sub-di,ector . ........ . 
3 Chefes de secção ...... . 
4 Ajudantes de secção ... . 
2 PreparadO'I'es de secção 
1 Auxiliar doe •secção .... . 
3 Naturalistas .. . ..... . . 
1 SecretaJrlo-bib!Lo theca,rio 
1 Escri.ptura.rio ... . .... . 
1 Conservador do •herba.-

ll"io e museu . ........ . 
1 J ·aJrdin.eir<>-chefe ....... . 
1 FeitO'l' ......... ... . . . . 

01-d. Grat. 

12:000$ 
·8 :000$ 
8:000$ 
6:400$ 
3:600$ 
·2 :800$ 
4:800$ 
4 :800$ 
3:200$ 

2:400$ 
·3 :200$ 
'1:600$ 

6 :000$ 
4:000$ 
4:000$ 
3:200$ 
1:800$ 
1 :400$ 
2:400$ 
2 :400$ 
1:600$ 

1:200$ 
1:600$ 

800$ 

18:000$000 
12:000$000 
·36 :000$000 
38:400$000 
10 :.800$000 

4 :200$000 
21:600$000 

7:200$000 
4:800$000 

.a 600$000 
4 800$000 
2 400$000 

PatPel 

200:000 $000 

200 :000$000 
300:000$000 

·100:000$000 

Ouro 

300:000$000 
600:000$000 

200:000$000 



Por Por 
Na.tureza da de:;;pez>a sub-consignações <>onsign.ações 

1 Por·teiro ....... . .... . . 
1 Continuo ............ . 
4 .Serventes, se n d o um 

para a SecÇão Agr-on o-
m i<>a ( salamio mensal 
de 160$) .... .. ...... . 

Pessoal dia.ri,s!!Ja : 

2:000$ 
1:200$ 

12 Guardas, sendo dous .pa:ra; a Se-
cção Ag>ronomica (d iarias á 

1:000$ 
600$ 

razão de 5$00 0 . . . . . . . . ....... 21 :900$ 
Fardament o á ·l'azão de 200$ an-

nuaes, send-o metad·e paga em 
ma:rço oe oubra met a.de em Se-

3:000$000 
1:800$000 

7 :200$000 

•tembro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 2:400$ 24:300$000 

30 Ja,r-dineiros, sendo dous ,para a :Secção 
Agron.omica ( d1aria 5$000 ) . ..... . . . . .. 

50 Tmbalha.dores, sendo 18 para a; Secção 
Agronomica (d!aria 4$000) . .. . .. . ... . . 

1 Conservador doe placas (<'l:iatria 6$000) .. . 
1 Pedreh·o (diaria 6$000) ............... . 
1 Ca:rplnteitro (diana 6$000) .... . . . ..... . 
1 cartrooeiro (diaria 5$000) .. . ..... . .... . 

20 Aprendizes (dia:ria 1$000) .. . .... . .... .. 

Material : 

Custeio e consetrv'ação dos àabocatorios, •her. 
•bari.os oe museu, comptrehendendo · a acqui-
s lção do que fôr necessa:rio ao f uncclon a-

36:500$ 000 

73:000$000 
2:190$000 
2:190$000 
2:190$000 
[:825$000 
7 :200$000 

m·ento n essas depen tiencias . ... . .. . ...... 1•5 :000$0 00 
Acqulsição e con servação de instrumentos, 

f ,erra.ment a.s, utensílios ·e o ut ros materiaes· 
!!)a:ra o jardim; embalagem das plantas, 
f •erragens e forragens !(}a:ra os animaes, il-
•luminaçãQ e despezas miudas e imprevis-
tas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :000$000 

Objectos de e:x;pedi·ente, publicações sc!enti-
ficas, editaes, oem.oader.nações ·e acquisições 
de livros, folhetos, revistas e jornaes pa:ra 
a •b!bliotlleca.... . . .. .. .. ........ . .. . .. . 10 :000$000 

175:800$000 

149 :395$000 

P ajpel Ouro 

325 :19.5$000 



Por Poc 
NaJtureza da despeza sub-oonsignações consig.n.ações 

custeio •e conservação da ISecção Agronomi-
ca, corrwl"ehendoEmdo o material ;paJra o 
<Posto IMeteorologico; lacquis ição e conset·-
vação d·e machinas, i.nstrume11tos, fer.r a -
men:tas e utensilios• ag.rtco.Jas ; v ehiculo.s e 
anima:es de tl'acçãol cer-cas, adubos, ?loan-
.tas e sem entes e -o pag1amento de um chef e 
de cultur a a 350$ me11saes ........... . . . 

Consumo d·e ag·ua . ... .. ............ . ..... . 
Transporte d·e .pessoal e material, compl·e-

hendendo a s •passagens dos n atm1alistas 
Yiajantes e o vrete de suas ·bagagens ..... 

Diarias do .pessoal t echn.ico e administra ti-
vo, de accôr{l.o com o II'egul~mento ... . ... . 

Conservação d e edifici.os •e obras d'ar..te .... . 

Total da ve11ba ... ........ . ..... . 

Quantia votada 'Para 1911 . . ... .. . 

Diff.e<ren ça J>all'la menos em 1912 .. . 

Esta differença pot-vém da dedu-cção odoe réis 
5 :000$ no <<ICusteio e consm-vaçã-o dos la-
bora:toJios, etc." d·e 10 :000$ em ".&cquis i-
ção oe con.servação d·e instrumentos, e:tc .ll, 
de 10 :000$ em "Objectos de expediente, 
etc., etc.»,' d e 2 :000$ em "T·ra.nsporte <Ie 
rpessoal e matoeria:l, etc.», de 2 :800$ em 
"Diawias do .pessoal technico, etc.» e da 
SUPJ>l'essão de 200 :000$ da oon signação 
«DeSJ)ezas de instaJ.lação». 

VERBA 6• 

SllRVIÇO DE INSPECÇÃO E DEFESA . AGJÜCOLAS 

(De01·mos 11!8. 7.55·6, de 16 de sete!mb1·o de 
1909, 8. 3-60, de 9 de nove1nb>·o de 1910, e 
8. 515, de 11 l le jOIYI;OOro de 1911) 

I - P-essoal: 

Directm·ia. 

1 Dill'·ector Geral. ....... . 
2 Sub-directores ... .... . 
2 Ajudantes agronomos . ., 

Ord. 
12:000$ 

8 :000$ 
6 :600$ 

Gr.at. 
6:000$ 
4:000$ 
'2 :800$ 

30:000$000 
3 :240$000 

8:000$000 

6:000$000 
50:000$ÓOO 

18:000$000 
24:000$000 
16:800$000 

142:240$000 

P!i!Pef 

142:240$000 

467:435$000 

647:235$000 

179:800$000 

Ouro 



Po-r Po-r· Nwtureza da despeza sub-oonsignaçõ~s -consignações 

2 AuxiH aJI'eS agronom<Js .. 
2 1•• Officiaes ... .... _ ... 
3 2•• Officiaes . .. . .. .... . 
4 3•• Officiaes ........... 
4 Escreventes dactylog.ra-

phos ············· ... 2 Auxiliares de d-efesa 
agl'icola ············· 1 Mecanico ············· 1 Gururda do material. . .. 

1 Encarregad<J de despa-
chos ................. 

J. Portei<r<J ·············· 2 Conlinuos ············ 5 Serventes (salari<J men-
sal doe 150$ cada um) . 

In,.specto1'ias 

20 Inspectares! ......... . 
.Ajudant-es ••••.•..... 

Ord. (1-1-at. 
4:000$ 2:000$ 
5:600$ 2:800$ 
4:000$ 2:000$ 
3:200$- 1:600 $ 

2:400$ 1:200$ 

3 :200$ 1:600$ 
2:400$ 1:200$ 
2:400$ 1:200$ 

2:400$ 1:200$ 
2 :000$ 1:000$ 
1 :600$ 800$ 

Ord. ll'rat. 

5 :6 00 $ 
3:200$ 

2:800$ 
1:600$ 

Delegacia do .11.01-e 

(LPortar1a de 16 de setem~<J de 1909) 

·Orà. oGrat. 

1 Deleg!lldo ••.•... 12:000$000 6 :000$000 
3 Al1Dliares • .•. . . 6 :666$667' •3 :333$333 

iii - Moaroerirul : 

Publicações de editaes, a;nnuarios e •bol-etins, 
questionan'ios, mappas ag.ricolas e sche-
!mas, acquisição e publicação doe tra;b:vlhos 
!Para divulgar <JS m·ethodos -e in.strucções 
destinados a pr.eveni<r e combater as pra-
gas ; comp<ra, imp!lessão e distri-buição de 
!trabalhos livros ·revistas e jornaes de 
interesse 'a~ricol~, <Jobjectos ·de expediente 

12:000$000 
15 :800$0 00 
18:000$000 
19 :200$000 

14:400$000 

&:G00$000 
3:600$000 
3:600$000 

2:600$000 
3:000$000 
4:800$000 

9:000$000 

168:000$000 
230:400$000 

18:000$000 
30:000$000 

e despezas eventuaes.................. 145 :000$000 
,A.cqulsição, transporte e distribuição de 

plantas e !Sementes, comp!I'·ehendendoo o 

176:400$000 

398:400$000 

48:000$000 

PaJPel ÜU!'() 

622:800$000 



Por Por 
Nrutureza da despeza sub-CO<nsignaçõcs consigl'.ações 

pagam-ento d-e gratifkaçõs ao ·pessoal ex-· 
1ra-ordina rio -empr-eg a.do nesse serviço.... 200 :000$000 

Alugueis d·e casas -pa1·a deposit-os d-e rrnachi-
nas e para f uncoiona:mento das Ir.spect<O -
rias e asseio <i•as mesmas...... . . . ..... 98 :600$000 

Diaria;s e d-espeza.s <}e u·an s:J)Cl'l't-e de pessoa! 
e materian -e clespezas im-pr-evis tas, com-
pt'ehe'l1dendo -o pagrumento do pessoal -ex-
t ra:o·rdin.a:tio a que se •r·efere <O .aa-t. 6o 
do •r-egulament o, bem assim, o sala:rio d·e 
um .se.rverute ·pa.na cada Ins·pectori'a, á tra-
zão de 100$ mens•a:es no ma'"imo, -e o 
auxili-o para a luguel d·e ca;sa do tportei·ro 
da Direc to-ria. á razão de 50$ 'mens-a,es. .. 380 :000$000 

Fiocali zaçã-o, ens-ino e pit'op-agan.da d·a cul-
tU'l'a do trigo ·e outra•s· l>r·evi-stas no de-
cre to .n . 7. 909. d-e 17 d·e anarço de 1910, 
<:ompre·hend-endo .os vencimentos <le um 
fiscal, oá r a zão d·e 12 :000$ •an.nuaes <'l d-e 
um a judant-e á ·t'azã:o -ele 8 :·400$ ; :passa-
gens, dJarias e e:x"'J)ediente ..... . .... . .. . 30 :0 00$000 

Acquisição <i·e m achinas, ins·trumen:tos, fer-
ta-mentas e utensillios agricoas, adubos 
e cotrrectivos -para -os -effeitos do dispost o 
no a rt. 2°, n . 8, e art . 44 , n. 13, do •re-
guam-ento n. 8 .360, d·e 9 de novembro 
de 1910, concet to -e conservação des-se 
ma terial. compreh-en de.ndo -o pagarn.en1o 
cie trahatha<iOt'es e opera:ri-os que S€ in-
cumb-irem ·de taes serviços... . . . . . . . . . . . 200 :000$000 1. 053 :600$00 0 

Delegacia no A c r e 

Diarias , 1)assagens -e tr·a nspo.rte-s; custeio e 
eons-ervaçã-o <i os -1-aboratorios · e. campos 
<1e -expe1i-encias ; sala•·i-os de trabalhad-o-
res, gua:rda.s ,capataz-es, serv-entes -e apon-
tadore.s ; a lugu-el de casa ·pa.r a o funccio-
nrumen;to d•a Del-egacia; ·Oibj.ectos de •ex-
•ped-i·ent·e 'e -d-es:l)ezas miudas ·e -ünprevis-
tas ....... .. ........ .. .... ........ . 

III - Def·es·a agrico1a: 

Seniço od-e extincção d·e gafanh{)úos e out ros 
animaes ou para-s-itas nocivos á agri-cul-
tura, comprehendendo a acquisição e 

160: 000$000 

Prupel Ouro 

12 ' 



Por Po.r 
NaJtureza da despeza sub-consignações consignações Prupe1 

transpo,rt·e cl·o ma,teria:l n.~cessalr·io e o pa-
gamen!Jo e passa,g.em do •pessoal ·e:>.:i.raor-
d1nario incumbido desse serviço ..... . . . 

Total da verba .. . . ............ .. 

Quanti-a votada rpara 19)1 .. . ... . 
Ditf.ferença parr·a m•enos ·em 1912 . . 

'A aiffe,·ença 1wovém : 
a.) da suppressão das -seg.uin tes 

oonsig-nações: 

Diarias rr·eg.ulaon·enta,res, .passa-
gens ·e transp·onte odo pessoal 
da director1a . .. . .. . .. . . . . . . .. .. 20 :000$ , 

O.bjecto-s de <e:xcped·iente e desl)e-1 
zas miuclas e imp.revistas.... . . · 30 :000$ 

Para re·con.si·ruoeção do .proprio na-
onal, -etc........... . ... .... . 40 :000~ 

P<~~ra a ins.taUaçãio das Inspecto-
~·ias, e t c . , ......... . . . ......... 230:000$ 

?a ~ as ind·emnizações· previstas 
n rt ant. .20, ·etc.... . . . ..... . . . . 20:000$ 

v) das ·recl·ucções fe itas nas ·sub-
con.sig.nações: 

Acquisição, transrpon·te e distri-
buição, etc ......... ... .... . . . . 

!Ajudantes das Inspeüto,ria,s ..... . 
Alugueis cl·e casas., etc .... . ... . . . 
Diarias e d·espezas de transpo ~<te, 

etc .......... · · · · · · · · · · · 
Acqui.sição d-e machin.as, instru-

mentos, etc .. . .... . .. .. ... ... . 
Serviço de ·extincção ele gafanho-

tos, etc . .................. . .. . 

100:000$ 
13 :600$ 
1:400$ 

200:000$ 

100:000$ 

100:000$ 

Somma .............. 855 :000$ 

c) e dos -aug·n1entos nas ·~egui~teSI 
consi.gnações, -em con.sequencia 
da CJ'eação da.s 8 Inspectorias 
de que trata ·o Decneto n. 8.515, 
de 11 el e janeiro de 1911: 

Pu b:licações ·à e ed itaes, 
etc. ,, .. . ..... -:· ... . . ·· 45:000$ 

200:000$000 1.413:600$000 

2. 0.3.6 :400$000 

2. 666 :400$000 
630:000$000 

Ouro 



Natureza da despeza 
PGr Pm-

sub-consign~ções consignações 

Di rurias e despoezas de 
transporte d·e IJ)essoa:l, 
etc ............. . . . . 18 0 :00 0$ 225 :000$ 

Differença 630 :000$ 

V.ER.B:A. 7• 

POSTO ZOOTECHNICO FEDERAL 

(Decreto n. 8.366, de lO &e novemb1·o 
de 1910) 

· Pes.soal technico: 

1 ·Director ............... 6:000$ 
4 Chefes de ,secçã-o ....... 8 :000$ 4:000$ 
7 ·Ajudantes . . . . . . . . . . . . . ·5 :600 $ 2:800$ 
2 Auxiliaes de 1" classe .. 3 :200$ 1 :600$ 

Auxi liares de 2• classe .. '2:000$ 1 :00.0$ 

Pessoal administrativo : 
Orll. G1·at. 

1 Secretar-i·o-.bibli-othecruri·:>. 4 :0 00$ 2:000$ 
1 Escriptura,rio .. . .. ..... ·3 :600$ 1:800$ 
1 Enca;,rregado da Conta-

bilidac1-e ............... 4:800$ 2 : 400~ 
Ajudante .• • · •.. •', •.. ·I '4: 000$ -2 :000$ 
Almoxarife ... .... ..... 2 :0 00$ 1:000$ 
Po-rteiro ........ . . . ... 2 :400$ 1:200$ 
Continuo . . . . . . . . . . . . . 1:200$ 600$ 

Pessoal opeTario : 

Feitm·e.s, fiscaes , gua.rc1as, ·serV:entes de la-
borat<!lri-os, de •estrib:vr.ia.s e v-accarias, tra:-
balhadol·es rura-es, opern.rios, etc . . . .. . . 

•Ma terial: 

_-\ limentação, .fel'ragem e tratamento do-s 
anima>es. comprehend·enc1o cGmpra d·e ins-
truntentos cirurgicos e -medicamentos .... 

Diarias e despezas d-e tran.s_porte c1·e .p·es.soal 
e materia l, de expediente e imprevistas .. 

Compra de animaes no paiz; ·acquisição e 
cens·erva_ção dO mruterial ag.ricola e par·a 
laboratorios, mobili-ruri-os, vehicul-os e ar-

6:000$000 
48:000$000 
58:800$000 

9:600$000 
1•2 :000$000 

6:000$000 
5:400$000 

7:200$000 
'6 :000$000 
3 :000$000 
-3 :6 00$000 
'1 :800$000 

60:000$060 

40:000$000 

134 :400$000 

33:000$000 

S0:000$000 

Paa>el Ouro 



Por P oo· 
NaJtureza, da despeza sulb-consignações consignações 

o·eios; illuminação e força motriz com.-
iiJ'l'ehendend·o o .pagamen to do pesso-al en-
eamregado das in stallaçõ·es ·e l~ctric!lls ; 
obras de conservaçfuo ·e o qu e !ôr neoes-
sario ás culturas .e demais .serviços do 
P.Qsto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. •200 :000$000 

Irrnpo.rtação {)e •anima,es estrang.ei-ro.s•, com-
pT·ehen.d:endo o ·pagamento de a j ud!lls de 
custo, passagens .e gratificações do pes-
soal incumbido desse servdço .. . ... . .... . 

T.Qtal da verba .............. . . . 
Quantia; YOtada .para 1911 ... . .. . 

Differ ença •para m-enos em 1912 .. 

A diff.e re nça prov!ém da diminuição d-e >'éis 
50 :00$, QU:DO, n::t sub-•con.si.gnação «irrn-
•portação de oanima-e.s est rang-eiros, etc.», 
de 10 :000$ na sub--consignaçã,o ·«.Di·arias 
e d·espezas de <transport- , etc.», e de rêis 
80 :000$ na .sub-consignaç.Q «Compra de 
.an1maes elo paiz, etc. 

19 
19 
95 

V'ER:BA 8" 

ESCOLAS DE APRENDIZES ARTIFICE S 

(DeC!l·eto n. 9.070. d-e 25 d e outu bro 
ele ·1911) 

Pessoal: On·d. 

Directores . . .......... 4 : 000~ 2:000~ 

·EscriptUT!llri·OS 2 :400$ 1:200~ 
M·estr.e,s- de Qfficin.as .. . 2:400$ 1:200$ 

19 iPnofessOir·es pr~malr,iQis .. •2 :•400$ 1:200 $ 
1'9 ·· Plronesso-res de desenho 2 :-400$ 1:200$ 
19 Porteiros-continuos ..... 1 :600$ 800$ 
38 Serventes (salario onensal de ] 00 $) ..... 

:Mater ial: 

114:000$000 
68:400$000 

342 :000$000 
68:400 $00 0 
68:400$ 000 
415:600$000 
4•5 :600$000 

Antigos cl·e e~pedient.e, QbectQs paJr.a as au-
Jas luz agua, asseio d•as Escol!liS e des-
:vez'as rclud•as e imprevistas . . . . . . . . . . . . 114 :000$000 

Auxilio para a com.vra de materia .prtma: 
para as !Qffi.clnas .. ,................... 68 :400$000 

300:000$000 

752:400$000 

Prupe.J 

547:400$000 

5-47:400$000 
637:400$000 

90:000$000 

Ouro 

100 :000$0 00 

100:000$000 
150 :000$000 

50:000$000 



Por Por 
Nrutureza da despeza sub-consignações consignações 

Diarias do.s aluJnnos d-o (primeio·o ·e segun-
do ann0s, ·de accôrodo com o § 1° do 
art. 28 do ;r.eguiamento •e .gl'atificações 
dos adjuntos dos ·professores e contra-
mestr-es, de accôrdo com o art. 11 ..... . 

Despezas de installação -e adaptação das 
Escolas, comprehenden.do os muzeus es-
colares a que 'se ·ref ere o- art. 40 do regu-
lamento ; acquisição e conservação d-e mo-
;bi!iario, machinas -e .seus -acc·esso-rJ.os, ap-
iprurelhos 1e ·1ler,ramenltas ............. . .. 

Subv-enção a uma esco-la do mesmo ty.po 
no Estado do Rio Grande do Sul, emquan.-
to não fôr alli estrubeJ.ecida ·a -escola da 
União ... . . . . . .. ..................... . 

Total da v-erba . ...... . .... .... . 
lJJ.nportancia votruda p·fwa 1911 .. . 

Differença :Para mai-s ;em 1912 . .. 

E ssa di-fferença pr-ovém -do augm-ento de 
ven.c.im-entos do pessoal, de •accôu·do com· 
o decreto n. 9.070, de 25 '<le -outubro de 
1911; ·da inclusão no -qua <1no -d-e d-ous ser-
v-entes pao·a cada escola ; da inclusão d-e 
c redito •PaJl'a -o pa.ga;mento nas diar-i·as dos 
a lumnos do 1 o ·e 2° ann.os, de accôr,do 
com ;o §. 1°, ;rurt. 28 d-o no'i•o negulam-ento, 
rtomando-se por ;bas-e a lfr-equencia média 
de 2. 400 alumnos pa·r-a toda.s a.s -escolas; 
da inclusão de credito para pag-aanen.to 
d-e 30 adjuntos de professores -e 20 .oon-
'tramesrtres -d-e -officinas, n-os tet"Inos do-
·a rt. 11 d·o novo regulan~en,to ; d.a inclu-
são ele cre<'Lito .para a i n.stallação d-os mu-
zeus escolar-es, nos ;tenm-os '<lo a.rt . 40 ; e 
-do augm.ento ·da subv-enção a lim;a es-
cola do m :esmo tYJpO no Est-a.do elo Rio 
Gu·ande <Io •Sul, d-e 48 :000$ pam 70 :000$, 
em consequ-encia do novo 'l'egulam·en.to. 

\llERIBA 9• 
SRRVIÇO GEOLOGICO E MINERALOGICO DO BRASIL 

( De<J1'e-to n. ,g _,359, de: 9 eLe novemtb1'0 
eLe 1910) 

Pess-oal : 01"d. 
Di-r,ector .. ... .. ... . ... 12:000$ 
Secretario-bibliothecrurio. 10:000$ 

Gtrat. 
6:000$ 
5:000$ 

2·51 :760'$000 

288:000$000 

70:000$000 

1·8 :000$000 
15:000$000 

792 :1-60$000 

1.544:560$000 
960:000$000 

584 :560.$000 

Pa;pel Ouro 



POl' Por 
Nwtureza. da despeza sub-consignações consignações 

{ oGeologo.s ....... . . ... , . 
1 Petrog>ra:pho ... , . . . . .. . 
1 Ohimico ' ... , .......... ~ 
1 :Auxilia!}' j urídico, ...... . 
3 <Ajudantes de geolog>o e 

de petrogrrupho .. . . .. . 
3 Auxilüvnes technicos ... . 
1 Desenhista-cwrtographo .. 
1 Almoxmife .... . ...... . 
3 ·Esoripturarios ........ . 
1 [)acrt:yJo.grrupho .•....... . 
1 Bhotogra·pho ... . . . ... . 
1 <Ajudante de dactylogra-

pho .. .. ........... . . 
1 Ajudante de d.esenhist•a.· 
1 A uxHiar chimico ....... . 
1 Auxiliar do ibl.blioúhilca-

rrio ................ . 
1 Ponteiro .... . ... . .... . 
2 Contínuos . . .. . ....... . 
3 'S•erv·entes (s a lanio m=en-

•sai de 1•50$) . . ..... . 

Onl. Gn1t. 

8 :000$ 
8:000$ 
8:000$ 
6:400$ 

4:800$ 
.4:000$ 
4 :000$ 
4:000$ 
3:200$ 
r3 :200$ 
'3 :200$ 

2:400$ 
2:400$ 
2:400$ 

2:000$ 
2:400$ 
1 :600$ 

4:000$ 
4:000$ 
4:000$ 
3:200$ 

2:400$ 
2:000$ 
2:000$ 
2:000$ 
1:600$ 
1 :600$ 
1:600$ 

1 :200$ 
1:200$ 
1:200$ 

1:000$ 
1 :200$ 

800$ 

P.rura pagamento de diff.er·ença d€ v.el).cimen-
tos, de accôDdo cóm a prirrneira obs·erva-
ção <ias que acompanham a rtabe.\Ja an-
nexa ao regulann.ento : 

Ao di·rooto.r (.ex-chefe d.e serviço) ........ . 
A 2 geologos (.ex-geologos de 1• classe) .. . 
A 2 geologos (.ex-.prime!oros ·engenhei•ros) .. 

Material: 

O necessa.rio ao serviço, comprehendendo 
passa,gens, t1'ans•portes, d·iarias n·egula-
mentrures, pU!blicações. .impressões e <en-
crudernações, despezas · rmiudas e imprevis-
tas e o a uxilio .para alugüel d·e casa paia 
.o pmtei·ro á u·azão de 50$ rrn.ens!l!es ..... . 

Tot al d·a verba ................ . 

Quantia votada para 1911. ..... . 

Dif.fer.ença para m·en.os em 1912 .. 

48:000$000 
12:000$000 
12:000$000 

9 :600$000 

21:600$000 
18:000$000 

6:000$0 00 
6:000$000 

14 :400$000 
4:800$000 
4:800$0 00 

3:600$000 
.3 :600$000 
3:600$000 

3:000$000 
3:600$000 
4:800$000 

5:400$000 

6:000$000 
12 :000$000 
12:000$000 

217 :800$000 

30:000$000 

100:000$000 

Prupel 

247 :800$000· 

100:000$000 

3-47 :800$000 

373:800$000 

26:000$000 

Ouro 



Por Por 
Na,tureza da despeza sub-consignações consignações , 

A differen ça provém da •sup_pressão d·e •réi s 
6: 000$ •pa.Ta pagarrnento de ·d'iff.erença de 
venoimento,s a um p·etrographo ex-'j)ri-
meiro eP..genhei·ro, que faJ.Jeceu , e de ·réis 
20 :000$ para a ·Conservação da - .Fabrica 
de Fer·ro .S. ,João de Ipanema, que foi 
transferida 'Pa·ra o Mini·steri·O da Guena. 

VERJB<A 10• 

JUNTA CE>MMERCIAL E JUNTA DE CORRETORES 

(D·eC1'etos ns. 8.247 e 8,248, ele 22 ele 
sete'l1vbTo de 1910) 

I '-- \Junta Commer.cia l 

Pessoal : 

1 Di·reoto.r-fH>Cl'etario ..... . 
·2 1os OUiciaes . .. . . ..... . 
2 2os .Off.i.cia.es ... . , .. ... . 
4 gos .Offi•oia•es .... . .... . . 
1 ·Porteiro . ..... ... . .. . . 
1 Ajudante .de pO'rteiro . . . 
1 Corutiinuo ........ . ... .. 
1 ,ser.veotte ( sa1a,1'jo mensal 

·de 150$) ........... .. 

OI'Cl, 

3:500$ 
4 :8•00$ 
4:000$ 
,g :200$ 
2:4 00 $ 
2:000$ 
1:600$ 

G•·at. 

1:500$ 
2:400$ 
2:000$ 
1:600$ 
1 :·2·00$ 
1:000$ 

800$ 

Allfigos ode ex.pecHe.nte ....... . .... ... .... . 
P ubUcações,1 imp'r'es!Sões 'ri! ~t!IOademaçõ!es·, 

acquisição de ·IJV'ro$, ~·eviiSta.s e jo-rnaes. 
.d-espezas nni'll!c1as e ev•en:tua,es . ......... . 

Aocq u'i.sição e ·co.ncento de movei:& . ..... ... . 
Aluguel <ie casa tva.ra o funccionwmento da 

junta .... ... .... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " 
Ta xa. de '<l"Sgoto .. . ..... .. ... - . . + · ....... . 
COOlS'Ill!llo de a·g.ua . . ..... - ............... . 
AuxiJ.i.o •para •ailuguel de ·casa .pa11a o IPOr-

1eiro. á 1'3-zão de 50$ memsa;es ......... . 

LI -\Junta '<'los Corretores 

'Pessoal: 

1 ·S:vnd·i·co dos com··e:tores . . . . ... . . 
1 Es.crLptu:,..,rio . - . ... .. .. . .... .. . 

Grat. 
"~ensal 

1!00$ 
300$ 

5:000$000 
14:400$000 
12:000$000 
19:200$000 

3 :600.$000 
3:000$00 0 
2 :400$ 00 0 

1 :800$000 

2 :600$000 

5:000$000 
1:800$000 

6 :000$000 
. -1!36$Ü8 

36$000 

600$000 -

9 :600$00.0 
3 :600 $0ÓO 

61 :400$000 

16:17.2$118 

Pa.pel Ou r e> 

77 :57-2$118 



Por Pil<r 
);lrutureza da des.peza sub-consignações consignações 

1 a uxiliar 
[l .servente 

... . . . .. . .......... • . . , 

. .. . ..... ················ 
200$ 
1M$ 

L<\lugu el de casa !para a Secretaria da Junta 
Objectos de exped•iente ·e as&i·gm~turas de 

jomaes ... ...... ..... . . •......• .. ..... 
Ev·e:njlJuaes (·C!I!Iii'et•os, ;vasilh!l!llle de amos-

ltras, ert:c . ) ... . . . . . ..... .. . . . ...... ... . . 

Total da IVer.ba ............ ..... . 
Quantia votada para 1911 . ...... . 
Dlffet'e:nça ;p!!!l"a mai.s em 1912 .. . 

'A .differe.nça provém d·O a'Ug.mento •Pelo do-
bro d·a conS'ignação ,pa!l'!l! material .da Ju-n-
i a do,s C orretores. 

V®RBA 11• 

DIRECTORIA DO SREVIÇO DE ESTATISTICA 

( D oo,·eto n. 9 .016, d.e 16 de novemb1·o de 
1911) 

I Di.tectol'ia 

Pes.soal: (J<rà. 

1 Di~·eotor ........ . , .. .. 1 1·2 :000$ 
<6. Che.d'es de secção. . . . . . 8 :000$ 
1 Bi•bJi.othec!!!I1io .. · .. ·I 
1 Al'C'hi'V'ista .. . ... ... . ~ 
1 ·Ca•I1l.OgTa•pho .. ...... , 

18 1 os -oHicioos .... . . . .. j 
5 :·600$ 

:18 2os <>fficiaes ........... . 4:000$ 
42 3os o!ff-iciaes ....... . . l 

1 Parteiro .......•.... J 3 :·200$ 

20 .AuxiLiares .......... . . 2:400$ 
20 Apui'31dmes .. .... · · · I ' 
10 Daot>•lo.g.rlarr>hos ..... . ~ 
1 Ajudante · d·e 1pontei1'0 . J 

2:000$ 

Grat. 

6:000$ 
4: 000 $ 

2:8 00$ 

2:000$ 

1:600$ 

1:200$ 

1:000$ 

2:400$000 
1:800$000 

2:400$000 

1:200$000 

6{)0$000 

18:000$000 
72:000$000 

176 :400$000 

168:000$000 

206:400$000 

7"2:000$000 

93:000$000 

17:400$000 

.4 :200$000 

Prupez 

21:600$ 000 

99 17-2$118 
97 072$118 

2 100$000 

' Ouro 



Por Por 
NaJt:tH-eza da desipezta sub-consignações consignações 

Ord. G1·at. 

6 ,c ontínuos . . . . . . . . . . . . 1 :600$ ·800$ 
6 .Se•rventes (•salario m ensal d:e 150.$) .. . . 

::ururerial : 

.-\.cqu.tsiçao e conser.vaçã·o de mo.veis, livros 
e assi•gnatma de j o·rnaes e Pevistas .... ·. 

Objecros de ex1>ediem1te, üca;n;qu•ia ·d~ _çppres-
.pond•encia e ,publ'icação de edoit•aes ... .. . 

· Despezas om.iud.as e d•e 1)Q'Oil11Pto (!lagamen:tlo . 
"-\.J'Ugu·el de casa •pa~·a o ,por>teiro . , .... . ... . 
Taxa de •esgoto ............... . .. , . .. .. , . 
Consumo de . ~agua .............. . .. ..... .. . 

li OFFICIN.-\. TYPOGRA.PHICA 

Pessoal : 

1 Superintenldente 
1 .-\.Jmoxa.r-ife ........... . 

.-\.jud;a.nte do suoperhlljten-
dente ..... . .... .. .. . 

Chefes doe oft'ic'ina . ... . , 
Gravador-.photogrrupho .. . 

3 Aj~~~nt~ .. ~~ ... o.~ ~.i~ l 
1 Guard•a-'tY(!lOS fiscal. . . I 
4 Linoty.pistas .. ... . .. . 
5 Compos'itm·es de 1• I : 

classe . . . . . . . .. . . . . ~ 

~ I m .p ·r e s s o •res· de 1•1 
classe ........ . ... . 

1 Of.ficial :Pa,ra o lpl"élo .. 
2 Officirues •encaidernado-

.re~ de 1• classe .. .. J I 
Com posi-tores de 1' l 

classe . , . . . . . . . . . . . I , 
Im·p·re.sso •roe.s de 2• ' 

classe . . . . . . . . . . . . . I ~ 
O ff icial de :pauta-

ção ............... ~ 
Stereotypista - impres - I 

1 Po~:a;d~~·.' . : : : : : : : : : : : I ' 
2 Off.icia;es encad·e>l·nado- I 

l·es de 2• classe .... J 

8:000$ 
5:600$ 

4:000$ 
'3 :600$ 
2 :880$. 

2:400$ 

1:920$ 

4:000$ 
2:800$ 

2:000$ 
1:800$ 
1:440$ 

1:200$ 

960$ 

14:400$000 
10:800$000 

5:000~000 

15 :000$0 00 
4:000$000 

7.20$000 
142$·500 

1 :0.80$000 

12:000$000 
.s :400$000 

6:000$000 
27 :000$000 

4:320$000 

64 : 8 00~000 

40:320$000 

831 :000$000 

·25 :9 42$o500 

Prupel Ouro 

8·56 :942$500 



Po·r P O<r 
Nwtureza da despeza sub-con sigmações consigr,ações 

Ord. Grat. 
5 Compositores <Le 3• elas~ 

se . . . . . . . . . . . . . . . . 1:440$ 720$ . . 
7 ·Serven tes (salrurio mensal ·de 150$) ..... 

Ma;terial: 

O necessario a;os serviços da officina, in-
clu sive d1runias a apnen dizes ...... . .... . 

!II - EVENTUAES 

Substituição do ·pes~oal, dirurias e ajudas 
de cu st o regul<Lmen t-aTes; custeio das De-
J.egaJCias, comprehendendo -as· gratifica-
ções dos Delega·d·os e a u xiliar es ; e des-. 
pezas imprevistas o u :even t u aes . . . . .. . . 

l'l.'otal da verba ...... .. ........ . 
Quantia votada ,pa,ra 1911 . .. . .. . 
Diff-erença ~a;ra menos e1n 1912 .. 

Esta; differença provém da suppressão : 

Da consigmação «P-ara paga-
mento do -pessoal e m ais 
serviços do recenseaJmento 
geral da Republica» ...... . 

De 1 a;uxilia-r jurídico ....... . 
De 10 praticantes ........... . . 
D e 20 a uxiliares de 1• cla;sse . . . 
De 20 a uxiliares de 2• classe .. . 
DEJ 1 oHicia-1 de gabin<ete ..... . 

E do a .ugmento de: 

2 1 •• Olfficiaes .... . . ...... .. . .. 
6 3•• Bfficiaes. . ..... . .... . . . 

20 Auxiliares ... . . . ...... . .. . . 
20 IA.opura.odores .. . .. . .. . ... . - . 
10 Da:ctylographos .. ......... . 

Pessoal da officlna t y·pographi-
ca;, meno.s um almoxarife a 
8 :400$, que anteriorm:en.te es-
tava compreh endido n.o titulo 
<<Di·rec toria Geralll .......... . .. 

2.600 :000$ 
1.2 :000$ 
36:000$ 
60 :000$ 
48:000$ 

2:400$ 

2. 758 :40 0$ 

16:800$ 
28 : 800~ 
72:000$ 
60 :000$ 
30:000$ 

77 :840$ 

10:800$000 
1·2 :60 0$000 186:240$000 

30 :000$000 

140 :0 00$000 

2.16 :240$ 00 0 

140:000$ 000 

1. 2·1-3 182$500 
3.646 142$500 
2 . 4·3·2 96 0$000 

Ouro 



Por Por 
Na•tureza da despeza sub-consignações consigJ>.ações 

.A c<: r e s c .i m o na consignação 
«-EYen<tua.es» ,.por ond€ tem 
de correr o c usteio das De-
Jeg·a.cias nos Estad!(}S .. . . .... . 40:000$ 

325:440$ 
Differença para menos ........ 2 . 432 :960$ 

y ,ERIBA. 12• 

DlRECTORIA DE METEOROLOGIA E ASTRONOMIA 

(D eC?;erto n . 9.082 , c~e 3 de novemb,·o 
de 1911 ) 

I - Obse t·va<torio Nacional 

Pessoal: Ord. Grat. 
1 Dil'OOror . . . ....... . . . . 12:000$ 6:000$ 
2 Ohefes de secção ....... 8 :000$ 4 :000$ 
1 s:~~et~~~o.~b~~~Ii~t~~~~~ } : 6:400$ 3:200$ 
5 Assis-tentes de 1" classe 

4 A~S<istentes de 2 a -o1a;s·se . 4:800$ 2: 400 $ 

4 AsEisten t es de .3 • cJa.<;>:p 1 
5 E scripi'tlra.rios . .. .... J' 3:600$ 1:800$ 
2 Calculado-res .... ... . 

1 l\lfecanico . . . .... .. . ... 3 :200$ 1:600$ 

2 Ajudantes de m"eea- ) 1 
2:400$ 1:200$ nico .. .. . . . : . ..... r 

6 ~<\.uxiLia;res . . , ... . . .. 

1 Zelador ............ . . . 1 :600 $ 800$ 
3 Guardas-m.anobra ....... 1:440$ 720 $ 
1 •Aprendiz de m ecanico . . 800$ 400$ 

Servent e,s (-s-ala rio . men-
s al O.e 150$) ......... , 

Ma:terial: 

Expedien-te, luz, acqms1çao de livros e re-
vistas, pubJ.ioações, estampas, g.ravu1·as, 
enc!VdeTnações, trabalhos de copia e tra-
d ucções, producto3 chlnnicos e despezas 
miudas .. . ............ · · · · · · · · · · · · · · · · 

18:000$000 
24 :000$000 

57:600$000 

2s ·:.soospoo 

59:400$000 

4:800$000 

28:80 0$000 

2:40 0$000 
6_:480$000 
1 :200$000 

5 :400$000 236:880$000 

40:000$000 

Pa;pel Ouro-



Por Par 
Nrutureza da despeza sub-consignações consignações 

Acquisição conceTto e insta;}lação de ins-
rtrumen.tÓs, custeio da officina, .pequenos 
reparos ·no edifício, rtransporrte de =ate-

. ~-ial, trabMhos .geodynamücos e o necessa-
rio ao serviço .em gera:l .... . .. . ....... . 

Consun1o de agua ................. . ..... . 
Para attenuer a neces·sMa.des imprevistas, 

inclusive d!arias e passagens do ·pessoal 
quando •em s·erviço fõra da repartição, e 
o pagamento de pessoal extraordinario .. 

I I - Esta.~ões meteorologicas é pluviome-
tricas: 

Installação e custeio das estações (pessoal 
c·ommission auo e mateo·ia1) ....... .. .... . 

Subvenção aos Estad·os de S. iPaulo .e Rio 
Grand·e do Sul ·para =runutenção <'lo ser-
v iço meteorolog.ico, na fôrma d·o art. 83 
do regulamento a.p,pr-ovado .pelo decreto 
n . 9 . 0'82, àe 3 de novembro de 1911, 
sendo 50 :000$ vara cad•a UJ!I1 •••.•• . .•• . • 

Total <da ve1'ba ... . ............ .. 
Quantia votada para 1911 ....... _ 

Dif.fer.en_ça para mai·s em 1912 ... 

A differença ,provêu1 {!a diminuição : 

~1 «Expedienrt:e, luz, etc»........ 20 :000$ 
em <eAcquisição, concerto e ins-

tallação de .instrumentos, •etc».. -24 :250$ 

44:250$ 
e d·o augmento : 

de ~- escrLpturario.s (antigos es-
crev.entes) . . . . . . . . . . . . ,10 :800$ 

<1e 6 auxil'ial'es (antigos a uxiliares 
'e"-"rt:raor.clinrurios) . . . . .. . . . . . . . . 21 :600$ 

de 3 guM'das-mrunobra, cujos ven-
cimentos foram eleva.dos de 
1 :·800$ a 2 :1·60$, o que verfaz . . 1 1 :080$ 

de um servente •e do saLa1io dos 
IS<lrventes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :520$ 

em «~Para attender a necessida-
des imp•revistas, inclusiv.e dia-
rias e passagens, •etc». . ... . ... 9 :·480$ 

100:000$000 
720$000 

60:000$000 

220:480$000 

100:000$000 

200 :720$000 

320:480$000 

PaJpel 

437:600$000 

3·20 :480$000 ' 

758:080$000 
713 :850$0'00 

44:230$000 



Nrutureza da despeza 

em aCusteio das ·estações meteoro-
Iogü:as e pluvioonetr.icas, €<te.,. 23 :0 00$ 

«.Subvenção a-os l):stados de 'S . 
Paulo -e Rio IGJ·an.de <1-o Sul, 
etc.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :000$ 

88 :000$ 
Differença .pa.1'a mais. . 44 :000$ 

VERBA 13• 

MUSEU NACIONAL 

(De01·eto n. 1.862, de 9 de tevel"ei?·o 
de 19111) 

Pessoal: 

1 tiHrector . .. .. .. , .... . 
4 Professor-es . . .. . .. . . . 
4 Substitut-os .......... . 
1• Chimi-co da 3• secção. 
2 Naturalistas viajarutes. 
7 Preparadores ........ . 
Chefe de cultura ..... . 

1 Secmtar.io .... . ...... . 
1 Escri-ptura.rio ........ . 
1 iBiblioth>ecario 
1 c'l.j uda.nte de bibJi.othe• 

cari•o .. · . .. ........ . . 
1 Desen~ista-.caUigra,pho .. 
1 Chimico~chefe de labo-

ratorio de c1ümica 
vegetal .......... . . 

Assistente de chimica{!o 
mesmo laJboratorio .. . 

1 Aj udante-:prepaJrador do 
mesmo Iabora.torio ... 

1 Entomologo, chefe elo 
laboratot•io de en.t-o-
mologia ...... ..... . 

Ajudante ·pr.e.parad-or doo 
mesmo .Jabo•·ator.io ... 

1 Phytm>athol-ogista, che-
fe do laborart:o rio de 
phy.topathologia ..... . 

1 Assh01ten te (!.e phytopa-
thologi~ do mesrrno 
laboratorio . . ...... . 

01'd. 

12:000$ 
8:000$ 
6:400$ 
6 :400$ 
4:800$ 
3 :·600$. 
3:600$ 
4:800$ 
·3 :200$ 
4:800$ 

'2:400$ 
4:000$ 

8 :000$ 

6 :400$ 

~ :·600$ 

8:000$ 

3:600$ 

8:000$ 

6 :400$ 

6:000$ 
4:000$ 
13 :200$ 
3:200$ 
2:400$ 
tt:80 0$ 
1:800$ 
2:400$ 
1:600$ 
2:400$ 

1:200$ 
2 :000$ 

4 :000$ 

3:200$ 

1:800$ 

4:000$ 

1:800$ 

4:000$ 

3:200$ 

Por PÜII" 
sub-consignações consignações 

118 :000$00U 
48 :000$000 
38:400$000 

9:600$000 
14:400$000 
37:800$000 

5:400$000 
7:200$000 
4 :800$000 
7 :200$000 

3 :600$000 
6 :000$000 

12:000$000 

9:600$000 

5:400$000 

12 :000$000 

5:400$000 

12:00$000 

9' :600$000 

PaJPel Ouro 



Por Po.r 
::\Tatureza da despeza sub-consignações con sign.9.ções 

Ord. Grat. 
1. Porteir·o . .. ... ... . .. . . :3 :20 0$ 1: 600 $ 
1 ·Con ti·n uo, a judante de 

porteiro . . . ...... .. . 2:000$ 1 :000$ 

tPessoal <le nom-eação do directór: 

2 P ·raticantes <!e zoolog.ia a 1.:200$ .. .. .. . 
2 Guardas com ·õ$ dia:rios . .. ... .. ..... . . 

12 Serven tes com 5$ <'liarios .. . . . ..... . .. . 
19 \Jardineiros com 5~ <'lioa ri os e um com 

8$000 . . .. . ... . .. . ....... .. . .. .. . .. . 

Material : 

Acquisiçã,o de productos naturaes, a.rtefa-
ctos, especimens zoologicos ·e ou tros ob-
jectos para <a<s c-ollecções ~Io m useu . . . . . 

Livros, j ornaes e revistas .. ... . .... . ... . . 
()!bje<JtE>s de e:><pedi-en te, com,pra e conserva-

ção {!e machinas de escrever; enca<l-erna-
ção, impr.essões, •edita:es e ou t ras .pu bli-
cações, rotulos e gravuras, comprehen-
·denclo a impressã,o e brochura dos A1'Chi-
vos do Jfu.zeu : .. ..................... .. 

Instrumentos, modelos, a•J}Pa.Telh os e uten -
silios, acquisição de drogas e substancias 
·para os laboratori{)s, excluido o <'l.e biolo-
gia e comprehendid{) o pagamento de um 
ca.rpinteiro com a diaria d·e 6$ a 8$ •e 
dous serventes de laboraJtorio com a dia-
•ria de 5$000 .... . ... ........ .. .... . ... . 

Par'a os trabalhos e custeio <lo laboratorio 
de •blologi·a, a qu e se •refer'e -o art. 99 •lo 
regulamento, co•mprehen den clo a acquisi-
ção <le animaes, ipstrumentos, a.pparelhos, 
drogas, etc ... .. ... . ... .. .. . ... . . .. . . . . . . 

Compra ·e concerto de apparel·hos de gaz e 
consumo deste para a i!1umin.a;ção e ,para 
os labora.toTiOs; custeio e conservação <ias 
insta!laçõ.es electricas e c onsumo de ele-
ctricidade . .... .. . . . ... . .......... . ... . 

:iliateriaes .para o Horto Bota;nico, compre-
hendendo ferramen~as . utensiJios, fenra-
<gens e ·forragens , v.ehiéulo.s, arreios e ani-
maes de tracção para os mesmos . . ... . . 

Taxa de esgoto ... .. ... . ............. .. . . 
Consumo de agua ... . .. . . .. . . .. ... ..... . . . 

4 :80 0$000 

3:000$000 

2:400$000 
3 :650$000 

12 1 :900$0 00 

37:596$000 

10 :000$00 0 
8:000$000 

15:000$000 

20:000$000 

1!:000$000 

5 :000$000 

15 :000$000 

136$118 
1 :87'2$000 

2Ú:200$000 

6-5 :.046$000 

Ouro 

339:746$000 



Por PQQ' 
NaJtureza da despeza sub-con signações consign.3.ções 

Transporte de pesw al e mwtel'ial, dia>rias e 
ajudas de custo, i~.clusive a de que t r ata 
o a r t. 97 do regulrumen to ....... . ... .. . 

Despezas miudas 'e •event uaes, comprehen-
<len•d.o o !Pa.gam.ento <!e um c-o-rr eio á ra-
zão de 200$ <rnensaes .......... . . .. . . .. . 

Obras ode conservaçàQ e .pequenos ~·eparoo 

e limpeza do edifício dQ Muzeu e suas 
depen.denciàs ; acquisição 'e con c·ert·os de 
vitrines, armar.ios e outros moveis . .... . 

Reconstrucção dQ ed ifi·cio idQ Muzeu .. . ... . 

T otal da verba ......... . ...... . 
Quantia votada ·para 1911 ...... . 

Diffenença ,pa;ra m enos em 1912 . . 

A differença •p.rovém da diminuição de réis 
10 :000$ para compra de «Instrumen-tos, 
modelos, apparelhos, etc.», de· 5 :00 0$ ·para 
pequenos •re>paros :e «•Materiaes .para o 
Horto Botani cC>, •etc . », de 32•5 :000$ na 
consignação «Despezas de .installação», 
que passou a oonstituir a sub-con-signa-
ção «Obras de conso:rvaçãQ, etc.»; e do 
augm.ento ,cJ·e 3 :000$ na sub-concsignação 
•< Acqui sição de productos naturaes, livros, 
jornaes e revistas», q ue se desdolb•rou em 
duas, e . de 2 :000$ '11·3. sub-consignaçãQ 
"CompTa e concer.tos d:e apparelhos de 
gaz» 1pa,ra attender ao custeio e .conser-
vação das insta!la~ões electricas e con-
sumo d.e eLectrici.dade; a ug<rnen to de 3$ 
na cUarí-a de um j a;r dín eíro e CQn.signação 
de 349 :000$ para recon strucção do ed i-
f ício. 

VERBA 14• 

ESCOLA DE MINAS 

(Dem·eto n . 8.0·39, de 26 ele mcllio ele 1910) 

P.essoal: 

1 Dia·ector .... .. . . . . . . . 
16 L entes .... . ... . ... . . . 

8 &ubsti-tu~os ... ... ... . . 
2 Pmfessores de desenho 

Ord. 

12:000$ 
s :OOO$ 
5 :600$ 
5:600 $ 

Grat. 

6 :000$ 
4:000$ 
2:800$ 
2:800~ 

13 :000$000 

8 :400$000 

100 :000$000 
349:000$000 

:... · ...... .. . 

18:000$000 
192:000$000 

67 :200 $000 
16 :80 0$000 

548 :40 8$118 

Pa'J)el 

548 :40.8$118 

~88 :1•54$118 
873 :058$118 

15:096$000 

Ouro 



Po·r P.01r 
Na-tureza da despeza sub-consignaçõe<; consigil.ações 

0?'Cl. G1·at. 
1 P.1'eparador analy,;;ta 

chlm.ico ...... ...... . 4:000$ 2 :000$ 
1 Secretario . . . . . . . . . . . . 15 :600$ 2:800$ 
1 J3ibliothecao·io 5:600$ 2:800$ 
3 Amanuer.ses . . .. .... . . ·2 :40 0$ 1:200$ 
1 Conse rv.ador meoa-

nico . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :400$ 1 :200$ 
2 A uxiliar.e.s de ga,bine<te 

(mestres de offici-
nas) . . . . . . . . . . . . . . . 2 :00·0$ 1 :0 00$ 

1 Porteiro .. , . . . . . . . .. . . 2 :'400$ 1 :200$ 
5 Bedei-s . . . . . . . . . . . . . . . 1 :440$ 720$ 
7 iServentes . . . . . . . . . . . . 1 :200$ 

Gratificação adcUcional a lentes que ·contam 
<mais (!e 10 annos de effeotivo exeo·cici<> 
no magisterio ............... . . . .... . . 

Gratificação ao directo.r e aos lentes que 
diri.giretn t uJunas de a:lumlfl.OS em exerci-
cios pra.:tlcos e -excursões . .. . . .... ..... . 

Material: 

Objectos (!e ex;pediente ......... .. .. . . .. . . 
ExcuT·sões e <estudos praticos . .. .. . . . .... • 
Offici.n•a.s ........ . ...... . . . .......... . 
:M:o·delos . desenhos e bibliotheca . ....... . . . 
Collecções de n1ine.ralogia e compra de mi• 

neraes .. .. .. . . .. . .... . .. . ... .... . . ... . 
Laboratorios e gabinetes, inclusive a q uan-

tia (!e 15 :000$ ,para a completa in.stalla-
ção (lo observa;torio astronO'Il.tico . ·e a de 
7 :000$ ·para o .gabi.nete de electrotechnica 

Illuminação ....... ... .... .. . ........... . 
Impo·e.ssão odos Annaes .... ........... ...... . 
Impressões avulsas, publicações, ajudas de 

custo. conservação e .asseio do edificio e 
d:esp·ezas even1uaes . ...... . ... . . . ..... . 

Pen.são a tres alumn:os .... . . , ... . .. . ... . . . 
Para: m .ontagem e co.nservação d.e ma,chinas 

e .appareJ.hos <lo.s ~abinetes . ....... . ... . 

Total da verba .. .. ... . . . .... .. . 

Q ua.n tia vota;da pa•ra 1911 ...... . 
Differ·ença para: mais ·em 1912 . . . 

A differença provém <la diminuição (!e réis 
2 :000$ n.as «OffÍcina.s», de 1 :000$ &m 

6 :000$00 0 
8 :400$000 
8 :400$000 

10 :·800$000 

'3 :600$000 

6:000$00 0 
13 :600$000 

10:800$000 
8:400$000 

46 :694$684 

3 :600$000 

2 :000$000 
8:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

1:000$000 

40 :100$000 
1:000$000 
2:000$000 

7:500$000 
1 :800$000 

4:000$000 

410:294$684 

77:400$000 

Prupel 

487 :694$684 . 

487:694$684 

487 :3·60$000 
334$684 

Ouro 



Po·r Por 
Na-tureza da despeza sub-con.sigt!Jações ~oonsign,açõoo 

"Modelos, desenhos e bilb!i-otheca», de 
9 :900$ na.s sub-consignações «La bo.rato-
rios, gabinetes, etc.», e «Para completa 
installação d.e gabinetes, ·.etc., que ficaJm 
constituindo uma só ·Sub-consignação, de 
200$ em «<lluminaçã·O» ; e o augmento de 
60 0$ em «·objectos de expedi.ente», 2 de 
2 :500$ em «mpressões avulsa.s, pub!i.ca-
ções, etc.», de 10 :334$684 na ·Sub-consi-
gnação para gratific.ação ad·dicional a 
lentes com mais d·e 10 annos de serviço. 

VERBA 15• 

AUXILIOS Á AGRICULTURA E ÁS INDUSTRIAS 

I- Auxilio par a a int?·oducção de 
?'BP >'oductores 

Auxilias aos ag.ricultores ·e cria.dores para 
a int rod ucção de animaes destinados á 
•repr.oducção, de accõrdo com o r egula-
mento •approvado pel·o decreto n. 8. 537, 
d·e 25 de j aneiro de 1911, ou com o que 
fôr expedido para m·elhor execução do 
serviço 

li- A ~txilios cUve?·sos 

Auxilio aos Estad·os, ás m unicipalidades, 
aos syn.dicatos e associações agri<:olas ou 
a particul•ar.es que mantiv·erem ou funda-
rem estações agronomicas ou escolas pra-
ticas de agri<:ultm,a, .fazendas agrícolas 
modelos, J)ostos . zootechnicos, <:oudela.rias 
e .campos d·e demo<IIistração, su:ieitos a 
.pro1rrammas e inspecção do Min.isterio, 
n.ão excedendo de 20 :000$ o auxilio a 
·cada qual ........... . ..... .. ........ . 

Auxilio aos agriculrt:ores .e criadores •pana .o 
transp.orte no paiz de adubos, m·a,chinas, 
a;ppa.r·elhos · e instrum•entos agrícola s ... . . 

P1·emios de animação á pecua,ria, á agricul-
tura ·e ás in.dustrias, inclusiV'e a de .ex-
tracção de carvão de pedra . .. ... ....... . 

Auxiliü á Sociedade Nacional de Agri·cul-
twra devendo applicar 20 :000$ para de-
s env:olv·er seus 1rabalhos d·e Jlropaganda, 
seu muzeu agri<:.ola e f lorestal, o ~studo 

~00:000$000 

160:000$000 

40 :000$000 

200 :000$000 

Papel Ouro 

13 



Narl:ureza da despeza sub-consignações consignações 

das !plantas uteis á zoologia agri<:ola do 
tpaiz, ·e 20 :000$ para .desenv·o.!v.er, no 
iHorto ~ructioola da P •enha, s·eus campos 
de ·ex:pe<ri-encia, e o ensino de agricu1tura 
p r a:tlca e de industrlas r ura:es, em cujos 
cursos deverá a-.eceber arl:é 12 alumnos 
graiui<tos indicados pelo Governo· . . ... . . . 

Auxilio •ao Muzeu Go•mmercial do Rio de 
.Janeiro, coon a obrigaçil>o de admittir gra-
tuitamente na Acoademia de Oommercio 
50 a lumn os designados ,pel.o Governo e a 
;p.I'estar os :serviços rque f-orem •exigi·clos 
tpeJ.o m ·esmo Governo .............. . ... . 

Para acqui!Sição doe ovul.os de bich-o de sccla, 
afim de sereo.m dl:stribui•d•o.s pelos serici-
<cultores . ... . . . .. . ..... .. .............. . 

T-otal da veríba ................. . 

Quanti·a v.o~ada .poao·.a 1911. . ... . . 
:DiHerença para menos ·em 1912 .. 

A differ.ença ,provêm da suppressão ·da «Sub. 
venção ·á Escola: Co:mmePcial da ·Bahia>>, 
na i:mJporta:n.cia d·e 50:000$, da «.Subven-
ção á Escola de Commerdo d.o Ex:terna:to 
Aquino", 111a impoa·tancia de 20 :000$, •e da 
diminuição .cJ.e 20 :0 00$, na sub-con signa-
ção ·wAuxlilio .á So.ciedade Nacional de 
Agricultura", tend•o a sub-.consignação 
«Auxili-o aos Estado•s, •etc." sido d iminui-
da: de 40 :0 00$ pa:ra a form ação da sub-
consignação ((!Auxilio aos ag-rLcultores ·e 
<c·DiadQires para o tr"nsponte, no paiz, de 
adubos, m=hin.as, a.ppar.elhos ·e ins·tru-
mentos agrico.!as" e da suppres·são da 
consignação !para .registro genealogJco e 
mancas ·de anim·aes, que passou para a 
v.eríba 1•. 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES E B~BLIOTHECA 

(Ded>jelt{o n. 8.243, (f)e 2.2 de setemb1·o à;e 
1910) 

IP·essoal : Ord. Grat. 

1 O.!oefe de ser·viço ....... ,g :000$• 4:000$ 
2 A-judantes ........ . .. . . 5:600$ 2:800$ 

' . -•• 1. 

12:000$000 
16:800$000 

40:000$000 

120:000$000 

5:000$000 

- I 

'66•5 :000$000 

665:000$000 

955:000$000 
290 :000$000 

Ouro 



Po•r Po.r 
NaJI:ur.eza da despeza sub-consignações consignações 

1 Bibliothecario ... .. .. . . 
2 Auxiliares revlsor·es ... . . 
1 Chefe de ~B:s;pedição . . .. . 
4 Aux·iliares i}ratica!lltes . . . 

MaJI:erüvl: 

01·d. 
'4 :000$ 
3:2003 
·2 :000$ 

G1·at. 
2 :000$ 
1 :600$ 
1:000$ 
1:800$ 

P aTa acqul·sição od•e 'livros, moveis e estan-
tes para a bibliotheca, compra e •expe- ' 
dição de p ublicações de .propaganda agri-
cola ·e ou tras; encadernações, imp: e9sões 
e artigos de expediente, asseio da casa 
e despezas miudas e imprevistas. com-
prehendendo o .pagamento de um guar da 
do deposito, á ·razão de 200$, e de um 
·servente, á J·azão de 150$ m ensaes .. . .. . 

T otal da v·erba ... . ... . . . ...... . 
Quantia vtada .para 1911 ....... . 

ViiDRBA 17• 

SERVIÇO DE VETERINARIA 

(Dem·e.to n. 8.•331, de 31 de outub1·o de 
1910) 

I- Pessoal : 

D i1·ectónia 

Ord. Grat. 

1 Director geral . . .... . . 12 :000$ 6 :000$ 
1 Inspecto·r v e1e r in a rio; 

chefe ode secção te-
chnica ... . ...... .. . 

1 •Chefe de secção d.e ex-
:pediente ........... . 

3 •Ajudantes . ....... . .. . 
1 Veterinario ........ . . . 
l! Auxiliar de 1 • classe 

enc!wregado ela phar-
macia . . . . ........ . . 

2 Auxmares de 2• classe. 
2 Guar.das ...... . ...... 
1 1• official ... . .... . .. . . 
1 2• MfJclal ... • ..... . . . .. 
1 3° ofDicial. . ......... . .. 

8:000$ 

8 :000$ 
6:400$ 
5 :600$ 

3:200$ 
2:400$ 
1:440$ 
5:600$ 
·1 :000$ 
3:200$ 

4 :000$ 

4:000$ 
3:200$ 
2 :800$ 

1:600$ 
1:200$ 

720$ 
2:800$ 
2 :000$ 
1 :600$ 

6:000$000 
9 :600$000 
3:000$000 
7:200$000 

18 :000$00 0 

12 :000$000 

12:000$000 
28 :800$000 

8:400$000 

4 :800$000 
7:200$000 
4 :320$000 
8:400$000 
6:000$000 
4:800$000 

54:600$000 

110 :000$000 

Prupe~ 

164:600$000 

16-4 :600$000 
164:600$000 

Ouro 



Po•r PO<r 
Nruture:oa da des.peza sub-consignações consignações 

0?-d. Gn•t. 
1 G u rurdru do material, 

·encal'regado da ex-
;])edição ...... . . .... 2:400$ 1:200$ 

1 •Continuo ...... .... . .. 1:6 00$ 800$ 
2 •Ser-v>entes (sala rio men-

sal de 150$) ........ 

In·speectoTias 

0TC~. Gn•t. 
10 InspectO<res veteri·narios 5 :600$ 2:800$ 
23 V eteiinari'Os .......... 4:800$ 2:400$ 
10 Auxiliares ....... . . . . .. 2 :400$ 1 :200$· 
15 Auxilia-res d•e 1" classe ·2 :000$ 1:000$ 
23 !Serventes (salarJo men-

sal de 100$) ........ 

II iMaterial : 

Di?·eoto?"ia e Inspecto,·ias 

Amtigos de •expediente, inclusive a compra 
e conservação de machinas de escrever ; 
p ublicações de red itaes, d>rculares e outras· 
no ;interesse do serviço, comprehendendo 
a Revista Vete?"ina,·!a e Zootechnic• >. 

acqUJs:tçao e en cadernação de livros, re-
rvi·stas ·e jornaes sciilJltificos e of,ficiaes; 
compra e conservação de moveis ; a lu-
·gueis de compra e conservação de mo-
.veis ; alugueis de casas ou salas para as 
inspector ias e asseio das me·smas, e des-
:pezas miudas ou eventu aes ...... . .... . . 

Acquisição de vaccinas, medicamentos, ins-
t rumentos drm·gicos, ut<msilios •e :mate-
cr·ial de com•bate de .epizoütias, incluSiive 
medicamerutos e vaccinas para dis tribui-
ção gratuita a.os lavradores e criadoros; 
montagem e custeio de .pharmacias, po-
lyclinica, lab()ll"ato~-ios •e postos de obser-
vação e desinfecção ; te despezas com a 
e xecução de med·ida.s pr<>phy.Jacticas e de 
jnspecção veterinruria, não cOJnp.rehendi-
das em outra:s consignações .. ... , ....... . 

Despezas de rtransp'Ol"te de pessoal e mate-
oi>al; compra, alimentação e >ferragem de 
animaes e acquisição ·e conservação de 
vehiculos prura a conducção do pessoal nas 
zon as em ·que não· 1houver meios •rapidos 

3:600$000 
2:400$000 

3:600$000 124:320$000 

84:000$000 
165 :·600$000 

36:000$000 
45:000$000 

27:600$000 358:200$000 

136 :800$000 

420:000$000 

Prupel Ouro 

482:520$0 00 



Por PQ!r 
su•b-consignações consignações 

<le locomoção ; ar·r·elo se accessorios para 
~esses a:nimaes •e VE1hiculos ; diarias e 
a judas de custo, comprehendendo .o pes-
soal extnaordina,rio oadmittido ;para auxi-
lia-r o serviço de i·rraJdicação e observa-
çã;o de epizoorti as ·e o pessoal do Instituto 
Oswaldo Cruz -em serviço do Minister-io 
(l a ,A,g-ricultura; indemnizaçã.o e ·.neex,por-
tação de animaes e d·espezas imprevtsta,s 

Subvenção ao I-nstituto O.sw~ld-o Cruz, de 
a·ccôrdo com .o art. 59 (lo .regulamento .. 

To1ta1 da V'ei<ba ..... . ... . ...... . 
Quantia votada para 1·911 ...... . 

Differença para menos -em 1912 . . 

A di1'fel'ença vrovêm da dimLnuição de réis 
25 :800$, nas sub-consignações do pessoal 
d81S inspectoiias, que fo·r am r ectificadas 
de accõrdo -cam o art. 31 do •r e-gulamento 
ann e:JGo a o decreto 8 . 331, d·e 31 de ·ou-
t ubro de 1910, e do augmento de 5 :800$, 
no maJterial d·as consignações «Directo-
ona» 1e «InSpEcto-rias», CUda,s ISUb"consi-
g na;ções foram fundidas entre s·i. 

VERBA 18• 

SERVIÇO DE PROTECÇÃO AOS INDIOS E LOCALI-
ZAÇÃO DE TRABALHADORES NACIONAES 

(Decreto n. 8.072, àe 20 àe j tmho ele 1910) 

I - .P-essoal : 

Ord. Grat. 
Dir ecto-r Geral. . ... . . . 12:000$ 6:000 $ 
Sub-dinectores 8 :0 00$ 4:000 $ 
Ajudantes t echnicos .... 6 :-40 0$ 3 :200$ 
Agronomo ....... . ... . 6:400 $ 13 :200$ 
D esenhista . . . . . . . . . . . 4: 800$ 2:400 $ 
Desenhista auxiliar . .. . 3:600$ 1:800$ 
Secr et a ri·o . . . . . . . . . ... 1 :200 $ 
1os officiaes . . .... .. 5 :600$ 2 :800$ 
20S <ffici aes ..... . .. . . .. 4:000$ 2:00Ó$ 

3 sos ·offiolaes .. . .. .' ..• . ., •. 3:200$ .1:600$ 

18 :000$000 
24 :q00 $000 
19:200$000 

9 :6 00$000 
7:200 $000 
·5 :400$000 
1: 200$000 

25:200$00 0 
18:000$000 
:1.4:4;00$000 

335:000$000 

48:000$000 9•39 :800$000 

11.-4'22 :320$000 
11. 4·22 :320$000 

20:000$0 0Ô 

Our-o 



Po·l' Po·r 
Natu reza da ~espeza sub-consignaçõ r,.s con sig.n.ações 

1 Port ei·ro . .. . . . ....... . 
l rGontinuo ..... . ...... . 
2 Serv·en.tes ( salaJrio men-

sal 150$) .......... . 

1•3 In·specto.res 
10 Aj udante.s 
13 Escreventes 

I nspeotorias 

JI - Mart:eria.l : 

2: 000$ 
1 :600$ 

·6 :400$ 
4 :800$ 
2:000$ 

1 :000$ 
80 0$ 

3 :200$ 
2:400$ 
·1 :000$ 

Para object os de exp·edien te da directo·ria, 
•publicações, impressões e en caJdeTnações. 

P·ara asseio elo •eelifdci-o, çan··etos e elespezas 
rniudas e ele prompto pa,gamento . .... . . . 

Ao ·po·r·teiro (auxilio .pa,ra aluguel el e casa ) 

Para occorrer á elespeza com as in.specto-
·rirus e levar a ef.feito a f undação ·e manu-
Jtenção d.e cen t .. os agrícolas, comprehen-
dendo os ven cimentos do pessoal effecti-
vo .dos m •esm•os cen.tro.s ; acqui•sJção e d e-
mar cação ele tenras ; obTas de construc-
ção, abertura de canninhos e o ma.is que 
d'ôr n ecessario ao serviço n o·s E stado·s· e 
n a Capital Fed•eral; grati<fi.cações ao p es-
soal ·exltraord·inarLo de •que tratam .os 
arts. 53 ·e 54 do regula m ento ; franquia 
telegraphica, dia.rias, a juda.s d·e custo, 
·pa.ssagens e transportes, inclusive os de 
índios ·e trabalha,dores n.acionaes . . . .. . . . 

Pa;ra occorrer •á despeza com a fundação e 
:manutenção de povoa;ções indígenas e co·m 
a distri:bu içãio aos índios de ro upas, fer-
u·a;mentas, u tensílios ·e ou tros brin des, a li-
rn·ento m·edicamentos •e o m·ais que fôr 
necess'ario de accôrdo com o r·egulamen-
ilo, COllllprehendend o' o p-a.gamento dos ven-
•ci:mentos do pessoal eff,ectivo das· mes-
unas .P·Ovoações ............ . ........ . .. . 

Pa·ra despeza•s· irn})revistas e even tuaes ... . 

To•tal dã verba· .. ....... . .. . ... . . 
Quantia votada para 1911 . ..... . 

3 :000$000 
2:400$000 

'3 :600$000 

124:000$000 
72 :000$000 
39:000$000 

20 :400$000 

6 :000$000 
600$000 

. ' ... .. . . . , 
_,.,! .• :, ,,. ;_ ; - ~ . 

151 :200$000 

235:800$000 

27 :000$000 

250 :0 00$0 00 

200:000$000 
' 100 :000$000 ·· 

. . . . ... . ... . 
, •. , , .... . . , .... ' ~ .. 
j~· ' ' , I,. • ' ' ~· • • ' - I 

Prupel 

387:000$000 

•577 :000$000 

96.4 :000$000 . 
1 ...4.,01), :.01l0$,0J)[), . 

Ouro 



Por Par 
Nwture:oa da despeza sub-consignações consignações 

A d ifferença pro.vém da ·reducção de ""éis 
186 :000$, na sub-consi•gnação «Para des-
pezas imprevistas e even.tuaes» ; da d e 
150 :000$ n a «.Para occo·rrer ás despezas c= as 'Inspectorla.s •e levar a effelto a 
fundação e manutenção de povoações in-
digena.s, etc.» (que .n esta proposta foi 
desdGbrada em duas sub-consignações) e 
da de 100 :000$, na «Para transporte <le 
trabal•hadores n aclonaes», a qual foi .sup-
1Jrimida . 

VERBA 19• 

ENSINO AGRONOMICO 

(D e01·eto n. 8.·319, dJe 20 de otLtubTo ae 
1910) 

•Pessoal: 

c; ) Escola Superio·r de !Agric ultura e il\!fe-
d icina Veterin.a1·ia: 

1 Direator . ........... . 
6 L entes cathedo·aticos .. . 
6 Len tes substitutos .... . 
1 P rofessor <le desenho .. 
ü Conservadores art. 29) . 

25 c<l.uxiliares de ensino 
( rurt. 79) .... .. .. .. 

1 •Secretario ........ . . .. 
1 'Bibli<Jthecarto 
2 E scripturao·ios .... . .. . 
1 Pharmaceutico ... . ... . 
1 Porteiro ...... .. .. .. . . 
2 Contínuos . ... ..... .. . 
3 Bedeis ........ ... .. . . 

01·ã. Ckat. 

6: 400$ 
4:000$ 
13 :600$ 
1:600$ 

4 :800$ 
4 :000$ 
3:200$ 
2:400 $ 
3:200$ 
1 :600$ . 
1:600$ 

8:400$ 
3 :200$ 
2:000 $ 
1:800$ 

800$ 

1:800$ 
2:400$ 
2:00 0$ 
1 :600$ 
1:200$ 
1:600$ 

800$ 
800$ 

b) F azenda Experimental ann.exa á Es-
cola Supe rloT de Agricultura: 

1 Direc tor . . .. . . .. .. . .. . 
l Chefe de cullu ra s ..... . 
I Auxiliar .... . . .. .... . 
l JaJl'dinei~~o horticu1 to r . . 

Onl. 
4:800$ 
4:800$ 
3 :2 00 $ 
2:000$ 

Gmt. 
2 :400-$ 
2 :000$ 
1 : 60 0:~ 
1 :000$ 

8 :400$000 
57 :6 00$000 
36:000$000 

5:400$000 
14:400$000 

45:000$ 000 
7:200$000 
6: 000 $000 
9:600$000 
3 :60 0$000 
4:80 0$000 
4:800$000 

. 7 :200$000 

7:2 00$000 
s -:ooo$ooo 
4 :800$600 
3: QOQ $00 0 

210 :000$000 

' 21 :Ç00$.000 

Pa~P€1 Ouro 

· :,r :r. 
. .· . ~ 1 



Po·r 
Nruturez;a sia·_ des:peza Sub-consignações ·consignações 

c) Estaçã,o d•e machinas annexa á Escola 
Supeiior d-e Agricultura: 

1 D i.recto.r ............ . 
2 Mestres ,d.e .ofá'icinas . . . 

'1 IMecan.ico ............ . 

4:800$ 
2:400$ 
2: 00 0$ 

2:400$ 
1 :200$ 
1:000 $ 

d) Escola de Agricultura annexa a o Pos-
to Zootechnico F ederal em P inheir-o . 
(De-cr·eto n. 8 . 367 de 10 de no vemb.ro 
de 1910) : ' 

Or e!. Grat. 

3 Lentes ............... 5:6 00$ 2:800$ 
3 Prepa:rrudores-1' e p e tido-

r es . ........ ...... . 
1 PJ·of e·ssor ele doesenho e 

topogra phia 
2 Conservadores- inspecto-

res de a lumnos .... . 
1 Economo ...... . . .. . . . 
1 Medico .......... .. .. . 
1 Pharmaceutico 
1 Mestre de g yomn astica 

e exe:·cicios 111 iliotares 
2 Mest es ele officina s . .. 
1 Chefe d·e ja r :J inicultura 

e horticultura .... 

3 :600$' 

3 :60 0$ 

2: 000 $ 
2 :GOO$ 
4 :000$ 
2: 40 $ 

2 '0 00$ 
2 :00D$ 

2 :GOO$ 

1 : 800~ 

1:800$ 

1: 000 $ 
1 :0 00$ 
2:0 °~$ 
1 :2 r $ 

1 :O".O!r 
1: 00 0$ 

i : 8 () ,. 

·e) Escolas Mêdia's ou Theorico-P' ati : a :' 
.da Bahia e do Rio Gran e do Sul , n8 
fôrma dos dec·etos .ns . 8. 516 de 11 
de janeiro e 8. 584, de 1 de março de 
1911 : 

Ü 'lv'L. G·rat. 

2 Dir•ecto-r-es ...... ..... . 3:600$ 
10 L entes ..... .. ........ 5:600$ 2:800$ 
10 Preparadores - repe'l:ido -

res .. ... . .......... 3:600$ 1:8 00$ 
·2 Pr<>fessore-s ele desenho 3:600$ 1 :80 0$ 
6 .Conservadores - inspecto-

·res de aluumos ...... 2:000$ 1:000$ 
2 Econom<>s ...... . .. . . . 2: 000$ 1 :00 0$ 
2 Mestre.s doe gymnastica 

e exer-cicios milite.re~ 2: 000$ i :0'00$ 

7 :2 00$000 
7 :2 00$ 000 
3 :000$000 

25 :200$0 00 

16:200$000 

5 :40 0$ 000 

6:0 00$000 
3 :000$0 00 
6 :0 " 0$00 ·1 

3:800 $00 1 

3:0 ' 0$0 00 
6 :0"0$000 

7:2 00$ 000 
84:000$000 

54:0 00$ 000 
10:800$000 

18 :00 0$000 
6 :000$000 

____ 6_;MQ!_QQQ_ 

17:40 0$ 000 

79:800$0 00 

Prupel Ouro 



Por Po.r 
NaJtureza da despeza sub-consignações <:on sign.ações 

011d_. (Prat. 

2 ChMes de pratica ag-rí-
cola e horticola .. . _ . 

4 Mestl,es de oJifJcLnas .. . 
13 :600 $ 
2:000$ 

1:800$ 
1:000$ 

2 Secretari-os- bl'bUotheca-
rios . ...... . . . .... . . 

2 E scripturarios ..... . _ . 
3:200$ 
2:40 0$ 
2:000$ 
1: 200$ 

1:600$ 
1 :200$ 
1 :000 $ 2 Porteiros ......... . . _ . 

.. 

Contínuos .... . . . . .. . _ 600$ 

f) Escolas praticas cl~ A:g-· i cultura custea-
das pela União na fôrma do art. 548 
do decreto n. 8. 319 . de 20 de ou tubro 
de 1910 (pessoal para tres esco las ) : 

Ord. G?'cd. 

Directores 2 :400$ 
::- rrofes.&or~s ( d 'esen>ho, 

topographia, 1necani-
c a afg icola. construc-
ções ruraes drena-

gem e irrigação) . . .. . 4 :800$ 2 :400$ 
Prof essores prin1ar.ios . . 2:000$ 1: 00 0$ 
.~ rlju ntos (art. 229) ". 1 :6 00$ 800$ 

Onl. Gm t. 

C h ·f es i e cultura .... . 2 :400$ 1: 20 0$ 
;T :1 1 dineit'05-horticulltor es 1 :6o r s 800$ 
:\IeEt ' e' 'e gymnastica 

e exerci cios militar·es 1:600$ 8 0 0~ 
Secretarios-bibl iotheca-

r' os 2 :400$ 1:200$ 
Conservad<Ores-inspecto-

l'E:S de al umn os ..... 1 :6 00$ . 800$ 
Economos .. .. .. .. . . •. 1:600$ 800$ 
Poltei .. os-continuos . . . .. 1 :60 0$ 800$ 
Mes~res de orfficinas .. . 1:600$ 800$ 

g) Aprend izados agrícolas (pessoal para 
nove apren.c1izados, sendo tres installa -

dos ~ custeados pela União, na fó•·ma 
dos decretos .ns . 8 .357, 8 . 358 e 8 .1365 . 
de 9 e 10 de novembro de 1910. - São 

10:800$000 
12 :000$000 

9 :600$000 
7: 200$000 
6 :000$000 
3:600$000 

7:200 $000 

21 :600$000 
9: 000$000 
7:200$ 000 

10 :800$ 000 
7:200$ 000 

7: 200$000 

10 :80 0$00 0 

7 :20 0$ 000 
7:20 0$ 000 
7:20 C$ 000 

14 :400$0 00 

235 :200$000 

117:000$000 

Prupel Ouro 



Por Por 
Nruture:?Ja da despeza sub-consignações consignações 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

9 
9 
9 

18 
9 

1Simão, 'Barbacena 1e ,s. Luiz das Mis-
6Ões - e se is apenas custeados .pela 

União, na fórma dos arts. 554 e 557 
do decreto n . 8. 319, d·e 20 {}e outubro 
de 1910): 

O?'cl. Gn•t . 

Di·redores .... ........ 4 :000$ 2:000$ 
A uxiliares agronomo-s .. 3:200$ 1:600$ 
P -rofessores .primarias .. 2:000$ 1 :000$ 
Ad juntos . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 800$ 
Escripturarios . . ...... 2:400$ 1:200$ 
Eco.nomos ........ .... 1:600$ 800$ 
Conservadores-inspecto -

·r-es d.e a lumnos . . .. .. 1:600$ 800$ 
Chefes de culturas .... 1:600$ 800$ 
J ard.ineiros-horiicul to-res 1:600$ ·800~ 
Praticas d·e indusb'i•as 

agrícolas ........... 1:600$ 800$ 
Mestres de officinas . .. 1 :600$ 800$ 
Po.rteiros-con.tinu o·s ..... 1:600$ 800$ 

h') Es-tações experimentaes ('J)essoal ·para 
tres estações, sendo uma jnstallada e 
custeada pela Un.ião, na fórma do de-
creto n. 18.356, de 19 de nove-mbro ele 
1910 - E •SJtação experim·ental de canna 
de assucar em Campos - .e duas ape-
nas custeadas pela União, na fórm·a do 
art. 566, d-o decreto n.. 8 .'319, de 20 
de outuibro de 1910) : 

.3 Directores 
6 Ohefes de secção- te-

8: 000 $ 4:000$ 

<lhnica .. . . . .. ... .. . 
12 u\.'judantes de secção .. 

3 Jardineiros-ho1·ticultores 
3 iEscriptuTarios-bibliothe-

carios ...... . ...... . 
3 Porteiros-conti-nuas .. . . . 

6 :·600$ 
4 :000$ 
1:600$ 

2 :400$ 
1:600$ 

2 :800$ 
2:000$ 

800$ 

1:200$ 
800$ 

·i) Postos zootechnicos fundados com a u-
xilio da União (.pessoa:! pa·ra. dous pos-
tes, aTts. ·577 e 5·1 3): 

54 :000$000 
43:200$000 
27 :000 $000 
21 :600$000 
32:400$000 
21 :600$000 

21 :600$ 000 
21:600$000 
21:600$000 

21:600$000 
43 :200$000 
21:600$000 

36:000$000 
21:600$000 
50:400$000 
72:000$000 

7:200$000 

10 :800$ 000 
7 :200$000 

351:000$0 00 

183:600$000 

Ouro 



Nrutureza. da <'les:peza 

01Yl. G'NI>t. 

2 Di rectores . . ...... ... . 8:000$ 4:000 $ 
4 Chefes de s·ecção te-

chP.ica • •• •••• •• ••• o 5:600$ 2:800$ 
6 Ajudantes ••••• •• • ••• o 4 :000 $ 2:000$ 
2 Auxi!Jares (picadores) . 1:600$ 800$ 

01ld. . (]"rat . 

2 P rep a ra-dores ......... 2 :800$ 1:400$ 
2 Secretarias ........... 3:200$ 1:600$ 
2 Escriptu rar ios . . . . . . . . 2 :00 0$ 1: 000$ 
2 P orteiros-con tinuos . . . .. . ·1 :600$ 800$ 

j) Postos d·e s elecção de gado .nacional 
(pessoa l ;pa·ra dous ,pos tos , ao·t. 482) : 

0 ·1•d. G1·at. 

2 Directores .. .. ... . .... 8:000$ 4:000$ 
j Chef es de secção te-

chnica ........ .... . 5:600$ 2:8 00$ 
ü c\judan~es .... ... ..... 4:000$ 2 :00 0$ 
2 Auxiliares (pica-dores). 1:600$ 80 0$ 
~ P reparadores ....... ,, ... 2:800$ 1:400$ 
2 Secretarias •••••••••• o . ·3 :200$ 1 :600$ 
:? Escripturarios ...... . . 2:000$ 1:000$ 
2 P orteir os-contin.u os . .... 1:600$ 800$ 

k ) Estações Zootechnicas Regionaes (pes-
soa l para seis estações, art. 488): 

r. Chefes .. ..... .... : . . . . . 2 :000$ 1 :0 00 $ 

l ) Campos de d·emonst r ação (pessoal par a 
oi•to campos de dF monstração. ~endo um 
d·e ·plantas fructifera;s, um destinado â 
c ultur a do arroz e s eis para div·ersas 
culturas, n.a fôrma dós a-rt s. 543, 408 
;; 569 do R;;gula-mento ) : 

Dir-ectores . . . . . . . . . . . . 4 000$ 
Chefes de culturas.. .. 2 400$ 
J•Hdineiros -hor ticultores 600 $ 

2:000$ 
1:200$ 

800$ 

Por 
sub-consignaçõ es 

24:000$000 

33 :60 0$000 
3-6:000$000 

4:800$000 

8:400$000 
9:600$000 
6 :000$000 
4:800$00 0 

24 :000$000 . 

33:600$000 
36 :0 00$000 

4:800 $000 
8: 400$000 
9:600$000 
6 :00 0$000 
4:800$000 

18 :000$000 

48:000$000 
28:800~00 0 
19:200$000 

Por 
consign.ações Pa.pel Ouro 

127:200$000 

127:200$000 

18 :000 $000 



Por Poc 
Nart:ure"a da despeza sub-consignações consignações Pajpel . 

?n) E scola>s :J;>.ermamentes de Lacticinios : 

1 -Directo-r .............. 4 :000 $ 2:000$ 
1 Professor primaria .... . 2:0 00$ 1 :000$ 
1 Escrevente ........... 1:600$ 800$ 
1 !Mestre de Jacticin ios . . 1c600$ 800$ 

n) CUJ'·SOS ambulantes : 

0 1"d. G.·at. 

12 Professores . . . .. ..... . 4:000$ 
3 :200$ 
2: 00 0$ 

2:000$ 
1 :600$ 
1 :000$ 

12 Ajudantes ........... . 
5 Mestres de lacticinios .. 

IMaterial: 

Para despezrus de \ns·tallação e de adapta-
ção dos diversos estabelecimento-s e ou-
tras previs tas no .re gula.meruto annexo ao 
decreto n. 8 . 319 e no que foi approvado 
pelo decreto n . 8 . 367, de 20 d-e Dutubro 
e d·e 10 de novembro de1910, comprehen-
dendo o custeio dDs mesmos estabeleci-
mentos inclus ive as Escolas da Bahia e 
do Ria· Grande do Sul a que s·e 1'efer e a 
letra e do titulo «P-essoa-l», e o pagamen-
to de feitores, opera-rios. trabalhadores 
e mais pessoal não especificado n esta t a -
beiJa; passagen s. transportes. dia rias e 
a judas de custo; antigos d e expedien te, 
publicações. mobiliaria -e despezas even-
tuaes e imprevi•stas, compJ'ehendida a 
quantia de 250 :000 $ par a uma estação 
e:>.'lJeTimentaJ e um posto zootechnico no 
Rio Grande do Sul de confo rmidade com 
·O ar t. 3° do decr~o n . 8. 810, de 5 d e 
julho de 1910 . . ....... .. .. . . ......... . 

Total oa verba ..... . . . ..... . . . . . 
Quanti a votada para 1911 . . .... . 

Difd'erença para menos em 1912 . . 

No ·pes-soa·! 11ouve o a ug.mento de 61 :200$ 
·na letra e «Escolas Mêdias ou Theorico-
Pratitlas», oom o .a;ccrescimo nas d uas es-

6:000$000 
3 :000$000 
2 :400$000 
2:400$000 

7t2 :000$000 
57 :600$000 
15:000$000 

13 :800$000 

144 :600$000 1. 741 :·800$000 

2.128:200$000 

3.870:000$000 
•3. 920 :000$ 00 0 

50:000$000 

Ou rQ 



Por Por 
Nruture2>a da des.peza sub-cons ignações consignações 

colas d e dou s conservadores-inspectores 
de alumnos, de accôrdo CO'!U o arL 159, 
e .por lter doe ser lecciona do no exercicio 
,:indouro o .seg·undo a nno do cuns·o, de 
quatro lentes e quat·ro p r e.paradores-r epe. 
li dor es, de accôrdo c01m os art s . 140, 1:42 
e 170 do regulamento an.nexo ao decreto 
n. 8 . 319, de 20 d e outubro de 1910; no 
material houve a dedu cção de 361:200$, 
po1· se h aver ·reduzido essa qua ntia n a 
consignação «Para despezas d e insta.lla.-
çi\o e adaptação dos diversos estabeleci -
mentos, etc." e o a.ugmento de 2·50 :000$ 
pa ra execução do d ecreto n. 8.810, de 5 
de janeiro d e 1910. 

VERBA 20• 

EVENTUAES 

Para occorner a. qua.esquer despezas ex-
lraordin a1·ia.s e imprevistas, inclusive o 
pagamento de g·ratificações .por •Serviços 
e.draordinario.s, e ven cimentos a. e mpre-
go dos em commissão, passagen.s e a judas 
de custo não com.prehendidas em outras 
Y·'rbas ...... . ....... . ... . ......... . .. . 

Total da ver.ba. ............... .. . 
Quan tia. votada para. 1911 . . .. .. . 

Art. 2. • Revogam-se a.s d~sposições em contrario. 

Pa;pel 

·200 :00 0$ 000 

200:000$000 
200 :0 00$000 

Ouro 
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Depois de approvado o proj·ecto n. 307 e -annunciada a votação 
d: . seguinte emenda ,sob n. 1, do Sr. João Simpliclo e out r o,s: 

Verba 15.• 

Titu1o li - Auxilias -divensos 

"Onde ,se diz: Premi os de animação á pecuaria etc., réis 
200: 000$, diga-se: Premi os . de animação á pecuaria, á agricultu-
ra e á ir1dustria, .inclusiv-e a de extracção de carvão de pedra, e 
auxilio d-e 50: 000$ a cad·a uma das tres -exposições agr.o-pecua-
rias estaduaes, que ,se realizar-em .no norte, no centro e no sul 
do paiz por ü:üciativa dos respectivos governos e para as quaes 
contribuam e,ses mesmos go.v-ern-os com iguaes quantias, réis 
350: 000$000." 

Em seguida, é posta a votos e approv.ada a referida emenda 
numero 1. 

E' annunciada 'a votação da seguinte -emenda sob n . 2, do 
Sr. José Bonifacio: 

"A' rubrica 6• - Serviço de Inspecção e Defesa Agricol•as: 
Au·gmentem-se as seguintes quantias: 
De 100: 000$, para .acquisição, transporte e distribuição de 

p1antas e sementes, etc. 
De 20:000$, prura a sub-consignação - Diaria:s re'gulamenta-

res, pass•agens e transportes do pessoal da directoria - a qual se-
ri'. restabelecida. 

De 30:000$, para •objectos de -expediente e despezas miudas 
e imprevistas, mantida a consignação da ta,bella anterior. 

De 20: 000$, para completar a v-erba para di.arias e despez-as 
do transporte de pessoal e material. etc. 

De 100: 000$, para a consignação - Acquisição de machin:as, 
instrumentos, -etc." 

O SR . PREiSIDEN'l'E - A esta -emenda a Commissão offe-
receu a seguinte ano di fi cação: 

V-erba 6•: 
"Onde se diz: Acquisiçâo, transporte -e distribuição de plan-

tas -e sementes, ·etc., 200:000$, !liga-se: Acquisição, transporte e 
distribuição de plantas, etc., 30Ó: 000$000. r ., 
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Ond-e se diz: Acquisição de machinas, instrumentos, etc., 
200: 000$000, diga-se: Acquisição de machirias, instrumentos, etc., 
300: 000$000." 

Em seguida, é posta a votos e approv.ada a referida emenda 
n. 2, com modificações da Commissão. 

Posta a votos, ê rejeitada a emenda n. 3. 
E' annunciada a votação da seguinte -emenda sob n. 4, do Sr. 

Christino Cruz e outros. 
"Verba 15•: 
Auxilio para 1ntroducção de reproductores: 
Auxilio aos agricultores e criadores para a · in:troducção de 

animaes destinados á reproducção, diga-se, .em vez de 100 : 
200: 000$000." 

Em seguida, é posta a votos e approvada a referida emenda 
numero 4. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n . 5 do Sr. 
Christino Cruz e outros. 

"Verba 15•: 
Auxilios aos agricultores e criadores para o transporte no paiz 

de animaes, adubos, machinas, apparelhos e instrumentos agrico-
las, diga-se, em vez de 40: 000$ , 100:000$000." 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Oommfssão deu o 
seguinte parecer: 

"A emenda é dfgll!a de approvação, supprimida, porém, a pa-
la.vra "animaes", visto como para o transporte d-estes ha auxilio 
em outra sub-consignação desta verba." 

Em seguida, é posta a votos e approvada a referida emenda 
numer-o n. 5, n'os termos do referido-~parecer. 

E' annunciada a v.otação da seguinte emenda sob n. 6, do 
Sr. José Bonifacio: 

"A' rubrica 19• letra g - A_p?·enãizados Ag1·icolas: 

Augmente-se a quantia de 7:200$ para tres coll!servadores-!n-
spectores de alumnos nos Aprendizados de S. 1Simão, Barbacena 
e São Luiz dás Missões, de accôrdo com as respectivos regulamen-
tos." 

Em seguida, é posta a votos e appr-ovada a referida emenda 
~ob n. 6. 



São successivamente postas a votos e ;r,ejeitadas as emendas 
ns. 7 e 8. 

E' annunciada .a v-otação da seguinte .emenda sob .n. 9, do 
Sr. João Si.!lnplicio: 

"Accres-cente-se: 
Na vigencia da presente lei, poderá a Directoria de Meteoro· 

logia e Astronomia contractar, ond-e entender conveniente, a pu-
blicação do annuar.io e mais tmbalhos da mesma directoria, col'-
rendo a despeza por conta da consignação - Material - da ver-
blJ. 12.•. " 

O SR. PRESIDENTE 
r eceu o seguinte substitutivo: 

"Accrescen te-se: 

A esta emenda a Commissão oí'fP-

Na vig-encia -desta lei poderá o 1VIinisterio da Agricultura, In-
dustria e Commercio ·Contractar, mediante conc~rrenc.ia publica, 
com quem mais vantagens offerecer, a publicação do annuario e 
mais trabalhos· da Directoria de Meteorologia e Astronomi-a, cor-
r.endo a despeza por conta da consignação - Material - da ver-
b<i 12.•." 

Em s·eguida é posto a votos e approvado o referido subRti-
tutivo ela Commissão. fica.ndo prejudicada a emenda. 

São postas a votos e rejeitadas as emend•as ns. 10 e 11. 
· E' annunciada a v·otação da se'guinte emenda sob n. 12, do 

Sr. João Simplico : 
Verba 12•: 

n ' 
Redijam-se d,o seguinte modo as diversas sub-consignações da 

consignaç;ão - Material - titulo L 
Expediente, luz, acquis ição de livr-os e revistas, impressão ele 

publicações, estampas e gravuras, encadernações, trabalhos ãe có-
pia e traducções, desenhos, productos chimicos e despezas ruiu-
elas 40: 000$000. 

Acquisição, concerto e installa,Ção de instrum€Jltos, custeio ela 
officin.a, transporte de pessoal e material, pequenos reparos no 
edificio e o necessario ao serviço em geral, 100:000$000. 

Consumo de agua, 720$000. 
Para attender a necessidad-es imprevistas, inclusive diarias, 

ajudas de custo e pasagens do pessoal, assim como pagamento do 
pessoal extraordiJ:~ario que fõr n·eces!Jario ao serviço, 60:000$000. 

H 



Titulo II --' Estações meteerol.ogicas e pl'uviometricas. 
Onde se diz: Installação e custeio de estações (pessoal com-

mercial e material) diga-se: Custeio das estações meteorologicas. 
glody:namicas e pluviometricas, · inclusiv·e pessoal, material e in-
strumentos neoessarios, e .o pagamento do pessoal dllis · estações 
transferid.as da Marinha par este ministerio, e bem assim ~· com-
pra de terrenos ou predios que forem PI'ecisos para os observato· 
rios regionaes e estações de maior iri:Iportancia, 220:480$000. 

Em seguida, é posta a votos e approvada a refe1·ida emenda 
numero 12 . 

E' annunciada ·a votação da seguinte emenda sob n . 13. do 
Sr. N~buco de Gouvêa e outros. 

Onde convier: 
"Fica o Governo autorizado .a crear no mumcrpro de Bagii um 

campo exper)m~nta,l p.ara a cultura do trigo ... tendo aimexo um la-
boratorio de •exames chimicos e biolo'gicos a cargo ·de um profis-

sional especialista e idonéo, contractado na Europa especialmen-
t e para esse fim, podendo o Go~erno para isso d-espender até r éis 
150: 000$000." 

O SR. P~IDSIDENTE - A' esta eme~da a Co~nmis'i(to offe-
r eceu a seguinte modificação: 

"A Comnüssão é favorav-el á emenda, supprimindo"se, .no res-
pectivo t-exto . as p.al~ras "no mun1cipi·o de Bagé" e "contr.actado 
n D Europa especialmente para esse fim " . Agindo criterios,a,mente, 
o Governo procurará, para dirigir o estabelecimento, pessoa iclo-
nea; e si fôr mister contr·actal·a fóra do paiz, n.a Europa ou alhu-
res, para isso tem sido e continüa a ser autorizado por autoriza-
ção legislativa. Outrosim, a escolha deve ser deixada ao criterio 
de Governo." 

Em- seguida, é posta ,a; votos e approvada a referi'da·' emenda 
n . 13, com a modifcação da Commissão. 

Posta a votos é r ejeitada a emenda n. 14. 
E' annunciada: a votação da seguinte .emenda sob n. 15, do Sr. 

João Simplicio e outros: 
Accrescen te-se: 
"Fica concedid-o aos município~ em que s~ 'acham -i'nstallada3 

as Escolas Medias ou Tlleorico-Praticas de Agricultura o auxilio 
de 5: 000$ por kUometro de estrada que sirva ao transito d'e au-
tomoveis de cargas ·em serviço das mesmas escolas, para as suas 
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estações .exp.el'imeniaes, e ligue as sédes dos mesmos munw1pws. 
Esse auxilio será concedido até o minimo d·e 30 kilometros para 
o sreviço de cada eecol•a e pago · por trechos de 10 kilomteros, de· 
pois d.e exame feito por um repr-esentante do Ministerio da Agri-
cultura." 

O SR. PRESIDENTE ~ A esta emenda a Oommi.ssão offe-
receu o seguinte substitutiv-o: 

"Fica o Governo .autori:<~ado a auxiliar os mumc1p1os e os Es-
tad0s com a quantta de .4:000$ p0:· kilometro de estrada que fôr 
construida, ,apropri·ada ao transito de automoveis ·e ligando entre 
si dou.s ou m.ais ·estabelecimentos do Ministerio d.a Agricultura, In-
dustrja ·e Commercio •ou quaesquer destes com centros de popula-
ção .ou com zonas_ agri-colas visinhas, até o maximo de 30 kHo-
metros em cada Estad•o, sendo feito o pagamento por ·trechos de 
10 kilometros - e me,diante exame pelo IMin·isterio, depois de con-
clui-do cada trecho." 

Em ·Seguida é posto .a v·otos e approvado o re:l'erido substitu-
tivo ela Commissão, ficando prejudicada a emenda n. 15. 

E' .annunciacla a votação ela se'guinte emenda · n , 16, do Sr. 
Christino Cruz e outros. 

" Fica o Governo autorizado a crear e ·custear no Estado do 
Maranhão,_ no logar que julgar mais conveni·ente, nas prox.iinlda-
des· da ·Estrada de FerrD de S. Luiz a Caxias, urn.a estação expe-
rimental par.a o cultivo intensiv;o do algodoeiro." 

O SR. PRES_IDENTE ~ A esta emenda a Gommissão, ·offe-
rcceu a seguinte modificação: 

"A emenda merece approvação, accrescenta,ndo-se-lhe; para que 
possa ter execução, .as palavr.as·- abrindo o necessari-o credito . até 
100: OOÇl$000." 

Em seguida. é POJ:lta a votos e appr·ovada a, referida emenda 
n. 16, com a modificação da Commissão. 

São rejeitadas as emendas ns. 17, 18 e 19. 
E' annunciada .a votação da seguinte emenda sob n. 20, do 

Sr. Celso Bayma e outros. 
"Accrescente-se onde ·convier, na verba 19: 
Ficando •O Governo .autorizad-o a receber o Posto · Zootechnico 

de Lages com -qs terrenos necessarios ao mesmo posto e á cultura 
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de forrag-ens, completal).do a sua organização com elementos ne-
cessarios a.os seus fins." 

Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda 
numero 20. 

São rejeitadas as emendas ns. 21, 22, 23 e 24. 
li:' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 25, do 

Sr . Pedro .Lag-o e outros: 
"A' verba 15•: 
Mantida a verba d·e 50:000$ para subvenÇão á Escola Com· 

mercial da Bahia, com a obrigação de conservar como gratuitos 
O~\ vinte alumnos já d·esignados pel0 Governo ;xté ao fim d-o res-
peclivo curso, ficando o mini-str-o com o direito -de pr-eencher as 
vagas quE: porventura se derem. e continuar a manter e desen-
volver o Museu Commerclal, de .accôrdo com a lei n. 2.356, de 31 
de Dezembro de 1910, 31rt. 50. verba 15•, que ne~'<ta parte conti-
núa em vigor." 

IDm seguida é posta a votos e approvada a referida emenda· 
numero 25. 

E' annunci!ada à. votação -da seguinte emenda. -sob n. 26, do ~r .. 
Eusebio de Andrade: 

"Oud·e convier: · 
Art. Fica o Governo .autoriz·ado a desenv·olver a· ilidustria 

da pesca, instituindo uma inspect:oria, superintendida pelo Mi-
nisterio da Agricultura, Industria e Commercio. 

A Inspectoria de Pesca promoverá a animação da alludida 
ludustria: 

a) pela instrucção e .auxilio aos pescadores; 
ü) pelo povoamento das aguas naciona.es com as especies mais 

apreciada.s, quer indígenas, quer exoticas, tanto de ag'ua aoce 
t:<Jmo de aguá sa:lg.ada, por meio dos melhores ensinamentos {la 
piscicultura; 

c ) p-ela organização de cooperativas entre os pescadores; 
d) pelo levantamento da carta bathimetri'ca da co'sta, determi-

nando e localizand-o os pesqueiros; 
e) pela organização de um museu de ll/pparelhos e -carta de 

pesca e de collecções de especies da fauna mar.iUma, lacustre e 
fluvial; 



. e) pelo estabelecimento .de estações nos pontos mais convenien-
tes com escolas pnaticas para manejo dos modernos apparelhos de 
pest:a, salga, Pl'ep•aro de -conservas, fabricas de adubos cem detri-
ctos -d e peixe refugado, piscicultura e ostricultura. 

Art. Aos pescadores, individualmente, ·e ãs emprezas ou •COm-
pa.nhias de pesca, constituídas -ou · que se v•enham a constituir, de 
accol'do com a legislaçã:o vigente, são assegurados os. seguintes fa-
vEJres: 

1", concessão de terrenos de marinhas e terr-enos publicps, nas 
costas e nas ilha:s, para fundação de estabelecimentos de pesca ; 

2", direit~ de ·· d-esa~ropriação , ' por uÚlidad-e, dos terr-enos ne· 
çessarios á edificação d-e estaleiros, parques e depositas de salga e 
frigoríficos; 

3°. isenção de todos os direitos. de importação ·e de expediente; 
a) para todas as embarcações; quer a vela, quer a: vapor, desti-

nadas exclusivamente á pesca, pelas suas instanações ·e -disposi-
ções; 

b) pam •às apparelhos· de pesca e materia l propl"io ã confecção 
e reparos d-estes ; 

c) para ·os machrn·ismos ·e material precisos· ã instaJlação dos 
serviços do preparo, da salga e co:noserv;a, inclusiv•e os accessorios 
e aprestos para o acondicionamento de peixe pr-eparado; 

cl) para o petroleo e carvão de pedra, importados para o func-
cionamento dos moto·res e mac.'hiri:as d·e suas •i.nstallaçõ'es e barcos · 

4°, licença, isenta de qualquer contribuição, para instalLações 
d<· viv-eiros 'em quaesquer ponto·s da costa ou das lagôas. 

5°, permissão para livr-e entrada e sahida de suas embarca· 
ções a vela ou a vapor · nos portes d·a Republica, independente das 
obrigações e exigencias regulamentares · da Praticagem, Inspectoria ' 
da Saude dos Portos. Alfandega e Mesllis ·de Rend·as; 

6°, perill!i.ssão para que o mestr-e, contra-mestre, cllipitão e a 
metade da -equipagem dos barcos de pesca a vapor ou a vela se- . 
jam de pesso·a). estraNgeiro, durante cinco annos,1 cont.ados da data 
dosta ~ei. 

Art. 3." Elm r egulamento · especial· que o Poder Executiv-o d>e-
cretarã, para imme-diata -execução d·a cr eação das inspectorias de 
pesca, dêverã prohibir .o ·emprego de s ubstancias venenosllis e ex-
plosiv~s e o escoamento de resid·uo dllis fabricas nos rios ; d-etermi-
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nará qua:es os a;pparelhos de pesca permltti-dos, dimensões ·das ma-
lhas das redes, tempo e local para a pesca, dimensões -da;s diversas 
esp()cies, d-istancia da costa a que· é permissível a pesca do arr:asto 
por barcos a vapor e Z'onas· especiaes em que estes barcos podem · 
operar, e as condições em que serão concedidas a:s licenças para a 
pesca em barcos a vapor, a:cautel•ando os intel'esses dos pescad-ores 
pela concessão de garantias e fav-ores Plj.ra, quanto possível asse-
gurar-lhes lucros, de seu trabalho na concul.'lrencia com os appare-
lhos da pesca mo(!erna. 

O Governo <>-hl·irá, dentro do corrente exereicio, os creditos 
necessarios para a instaUação da inspectoria e estações de pesca. 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão :affe-
·r eceu a;s seguintes· modificações: 

Ao art. 2°, n . 3: Em vez de-" isenção de todos ·os .direitos d·e 
importação e exp•ediente, diga"se: 

3•, pela importação de embarcações a vapor ou .a vela desti-
!:adas, exdusivaml'nte, á pesca pelas sua;s installações -e caracteris. 
ticos; dos apparelhos d·e pesca .e matertal propFi·o para o r-eparo 
dos mesmos; dos machinis mos e material preciso para a installa-
ção dos serviços de preparo, salg.a e conserva do peixe. inclusive 
os <l1ccessorios '" ~.prestos para o acondicionamento do peixe con-

servado; d-o , combustivel para fun·ccionamento de barcas -e demais 
installações attinentes á industria da pesca-pagarão os conces-. 
sionarios direitos rua ;raz~o de 8 o/o do valor, nos .term-os da lei da 
receita -e do r el?ulamento n. 8.592, de 8 de março de 1911, n-o que 
forem appllcaveis, vigora:ri:do tal fav.or pelo prazo de cinco 1annos. 
a contar da data da con,cessão." 

Ao mesmo artigo - Depois das palavra:s "qualquer contribui-
ção", acc:rescente se: "federal". 

Ao mesmo 'artigo, n. 5 - Supprima-s-e. 
Ao a!I't. ao, in tme, accrescente-se : - até á a importancia de 

200: 000$000. 
Com a primeira das modificações proposta;s, visa a Commis-

são harmonizar a emenda com o projecto de lei de receita, onde se 
r ed•uz ao pagamento de !! o/o ad .valorem, o maximo dos favores 
concessiveis em materia · da importação beneficiada, a:o mesmo 
tempo que se prosrreve o regim€m da perpetuida:de de taes. favo-
res . A segunda corrige um erro, qual o de por lei federal isentar· 
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t1." determinada industria de impostos da alÇàd-a dos Estados e dol> 
municipios . A terceira limita a desp_eza. 

Em seguida é posta a votos ·e approvada a ref-erida em~mda 
n. 26, com .as modificações da Oomm-i-ssão. 

Posta a votos, é r-ejeitada a emenda m.. 27. 
E' annundada a votação da segu-inte emenda n. 28, do Sr. 

J o·ão 1Simplicio: 

"Accrescente•se: 
l<'ioa o Presidente lla .Republica autorizado . a instaU.ar n,o pa!z 

Lres estações sericicolas, entrando .em accôrdo com , os Estados· para 
d cessão das terras que lhes forem necessarias e -não podendo des-
pender co m o pessoal, material e installação d-e cada uma mais de 
50:000'$000 . 

O SR. PRESIDEN'l'E - A esta emenda a Commissão offe-
r eceu a segui-nte modificação: 

"A emenda pód.e ser accetta, reduz'indo-se, porém, a desp·eza, 
pa.ra cada estação, .a 20: 000$000. " 

Em seguida é posta a votos e approvada a -r eferida emenda 
n. 28, com a modificação da Commissão. 

E' annundada a votacâo da seguintF.l -em-enrla sob n 29, do Sr. 
Homero Baptista: 

"Ond·e conviei·: 
W >a utorizadó o Presidente da R epublioa -~ uarcellat llS pT'i'· 

mios estabelecidos pelo decreto legisla tivo n. 2.049, ·de 31 de dezem-
bro de 1908, para favorece-r a effectiva cultura e moagem do trigo 
nacionaL detcrmiilando a area cultivada e a pr:oducção média por 
hectare e demais condições que. deve1·ão dar dir'"ito aos premios, 
e, bem assim, n ·cl'NU' duas estações experimentaes de cultura ão 
trigo, onde fôr mais conveniente, ~ campos ~iP. mcperrencia e •ie-
monstração; abrindo, para ta,es fins, os creditas necessarios.~ 

P-osta a votos . é approvada a primeira parte da emenda n. 29. 
E' considerada prejudicada a segunda part-e da emenda n. 29. 
Posta a votos é rejeitada a emenda n. 30. 
E' annunciada <; votação da seguinte ·emenda 'sob n. 31. d-o Sr. 

Thomaz Cavalcanti: 
"A verba 4", pÍ'I!ra o serviço de ·expansão economica do Braz1l, 

seja mantida com a dotação de 300: 000$, papel; e 500: 000$, ouro, 
oomo se aoha no orçamento vigente." 



Em -seguida ê posta a votos e appr.ovada a r -eferida emenda 
n. 31. 

São postas a votos e rejeitadas as emendas ns. 32 e 33. 
São consideradas prejudicadas ll!:S :em endas ns. 34, 35; 36. 37 

d 38. 

São successivamente postas a votós e r.ejeitàd.as as emendas 
nQ 39, 40 · e 41. 

E ' .annunciada a votação da emenda n . 42. 
O SR~ JOSE' MARIA - Peço . a paLavra péla ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. JOSE ' MARIA (pela ontem) - Sr. Presidente, em 

vista do parecer apresentado pela honrada Commissão s.obre a, 
emenda n . 42, que com os dignos comp-anheiros de bancad•a ll;Pre-
sentei, ju1gando desnecessaria .a autorização ao Governo Federal, 
para .a creação d·e um posto zootechnico e uma estação experimen-
tal annexos á EscoLa média ou theorico-pratioa de S. Bento das 
Lages, no Estado da Bahia, porque dentro da verba 19" diz o pa-
recer - pod-erá o· Governo, si ach·ar conveniente, creaf os estabe-
lecimen tos referidos - peço a V. E x. que consulte á Casa si con-
sente n3. r eU-rada d1a dita emenda, porque, • com os meus -·colle'g-as 
da Bahi-a, conf.i·o ;nos sentimentos d-e justiça do illustre Minietro 
da Agricultura, poi·s S. Ex., tãp verdadeiramente; empenhado na 
diffusão do •ensino agronomico nos moldes do decreto de 20 de 
outubro de 1910, ceJ·tamente não se d·escurarií- de prover tão im-
portante e imprescindível n ecessidade, l embrada pe1a emenda, dan-
do as·si-m á Escola Agrícola as medidas compl-ementares ao ensino. 

O SR. JOSE' BONIFACIO - Apoiado. Muitó bem. 
O SR. JosE' MARIA- E' o que tinha a dizer, e -espero que V. Ex. 

r esolverá como· julgar melhor. (Muito bem, muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - Os senhores que consentem na r-e-
ti rada drt em enda n . 42 queiram se l-evantar. (Pausa) 

F-oi r etirada. 
E' annunc~ada a votação da seguinte em enda sob n. , 43, do Sr. 

Bezer-ril Fonten·elle . 
. "Destaque-se da v;erb.a r es·p·ectiv.a a quantia de 20: 000$ para 

o <mstei·<:> da subvenção destinada a o Estabelecimento Experim~n
tal de Agricultores em Pindamon~angaba, np Esta;do de S. Pa ulo." 
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O SR. PRESIDENTE - A esta -emenda a Commissão offe-

receu -a seguinte modificação: 
A Com missão acceita a emenda, reduzindo-se a 10:000$ a sub· 

vehção e consignando-s-e o n ecessario cr edito na verba 15". 
Em· sguida é posta a votos e :approvad:a a referida emenda 

n. 43, com· modificação da Commissão. 
E' annunciada a votação da s:eguinte -emenda, sob n. 44, do 

Sr. Homero Baptista. 
"Ond-e convier: 
E' autorizado o Presidente da Republica a conceder premios 

ele 500$ a 5: OOQ$ aos viticultores -e vinicultores que exhibirem, em 
exp.osição publica, que se re~lizar annualmente na Capital Fe-
deral e na dos Estados productores·, sob inspecção de delega:do -es· 
pecial do Minist ro da Agricultura, os mais bellos e apreciados 
specimens de uvas e os melhor-es vinhos fabricados de uvas d e 
cepas européas e americanas, abrindo os n ecessario.s creuitos e 
expedindo r eguLamentos, -em qu e deverão ser indicadas as es·pe-
cies de videiras cujos productos pos~am ser pr-emiados e demais 
pr.ovideneias favor·ecedoras do desenvolvimento ·da industria vi-
ticola :e vinícola." 

O SR. PRESIDENTE-A -esta emenda· a Commissão offereceu 
as seguiu tes modificações: 

"Supprimam,se .as palavras "e na dos Estados productor es " e 
substitua-se "abrindo os necessarios creditas" por: "correndo a 
despeza pela verba 15• ". 

Não é -preciso credito especial, maxime illimitad·o, para os 
premios de que ·.se tr.ata, hav-endo uma consignação especial d!:! 
200: 000$ na verba 15• _para a t t!ender a essa d espeza." 

Em seguida· é posta a · votós e approv.ada a ref-eri-da emenda 
n . 44, com modificações da Commissão. 

E' annunci'ada a v-otação da seguinte emenda sob n. 45 do 
Sr. J-osé M&ria e outros: 

Onde convier: 
"O Governo F ederal f-ica autorizado, mediante accôrdo com o 

governo do Estado da Ba hia, a avocar o ser:vi9o m eteorologico 
alli existente, na forma do art. 42 de r egulamento da Di-r ecto-
ria de Meteorologia e Astronomia." 

O SR. PRES1DÉNTE - A -esta emenda a Commissão offe-
receu a seguinte mod'ificação: · 
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''Sendo programma do G(i)verno ·iiiffuncl,ir o serviço . meteoro-
logico, mais valerá avocar a estação ou estações existentes na 
Bahia e nos demais Estados, do qu·e fundar novas com maior des-
peza. Mas a avocação d-eve limitar-se á estação ou estações e não 
comprehender o proprio serviço, tal como estiv·er organizaqo e a 
emenda propõe. 

Deve esta ser, portantq, approvada,_ com a seguinte modifica-
ção: onde s·e diz "avocar -o serviço, ·etc.", diga-se: "avocar .a es-
tação ou estações meteorologicas ·existentes nos Estados." 

Em seguida é posta .a votos e •al}provada a referida emenda 
n 45, com modificação da •Comm'issão. 

E' annunci>ada a votação da ·emenda n. 46. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA (pam encaminha?" a votação)-

Sr. Presidente, esta emenda foi formulada de a.ccôrdo com o 
Sr. Ministro da Agricultura, que in-stou pela. -sua apresentação. 

Diz a Commissão que essa ·emen-da .consigna d-esp•eza prema-
tur~; sabe a Ca:sa que ha uma commissão especial, nomeada pªra 
dizer sobre o projecto g.ov·ernamental tend<ente a codificar o ser-
viço relativo ás florestas nacionaes, materi.a julgada urgente em 
mensagem do Sr. Presid·ente da Repub!ica. 

Esse projecto, por signal, foi offereci-do como emenda ao or-
çamento da Agricultu-ra .pelo nosso collega Sr. José Carlos de Oar-
valho ·e acaba d'e ser rejeitado pela Oasa. 

Entretanto, Sr. Presidente, a materia -da emenda é por sua 
natureza urgente; ninguem desconheoa que de anuo para anuo, 
as nossas florestas, esse th-esouro nacional, :são destruídas pela 
acção selvagem do incendio e cl•erribadas. 

Ha municípios que estão sendo taJ.ad•os. Não é só a proprie-
dade particular, aliás, zona respeitada e inattingida pela nossa 
competencia legislativ.a; são tambem as propri-as florestas da 
União, as florestas d·os Estados, que não só pela má adminis-
tração como •pela malvadez da vagabundagem dos campos vãn 
sendo d-estrui das dia a ·dia. 

O Sr. Ministro da Agr'icultura, impressiona;d·o, como todns 
nós, por essas devastações, instou para que o humilde orador qu·e 
ora v.os dirige a palavra apresentasse esta emenda. E eu o fiz 
confiando em -que prest·ava um serviço a S. Ex. e ao mesmo tem-
po ao meu . p,aiz . . •Sei que o nobre relator da Commissão votou ven-
cido, pelos mesmos fundamentos que açabo de ·exop-~mder. Eu pe-



diria e retirada da emenda si visse que, com isso, prestava algum 
serviço á União, ou antes, ao Thesouro Nacional; mas doer-me-
hi-a a consciencLa. Assim ·eu insisto pela approvação dessa emen-
da e peço á Cas~ que a app:r.ove, po!'quanto ella repres·anta o soe-
corro a uma grande necessidade publica . 

Tenho concluído. (Muito bem; muito bem.) 

O SR. RAUL FERNANDES - Peço a ·palavr:a pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem ·a palavra pela ürd·em o nobre 

Deputado. 
O SR. RAUL FERNANDES (pela oTdem) - .Sr. Presidente, 

o nobre Deputado por MiiLas que acaba de fallar alludiu .ao meu 
voto vencido no seio da Commissão. Evidentemente fui de pare-
cer que a emenda devia ser approvada, mas a maioria da Com· 
mLssão dissentiu. 

Devo dizer .as razões que a induziram a assim votar. 
Disse a Commissão, em s-eu P!J.recer, que o serviço florestal 

depende de lei ainda em elaboração, em via de organização. 
J á em mensagem o Governo declarou hav-er submettido o as .. 

sumpto ao ·estudo de uma Commissão especial. Portanto, ser:a 
um pouco contrario ás boas normas administrativas dotar-se o 
Governo de uma verba de 200: 000$ para organizar um serviço 
cujas bas·es, depen·dentes de autorização legislativa, ain·da não ti-
nham sido estabelecidas pelo poder competente. 

Em meu modo de ver essa opinião da Commissão era razoa-
vel; mas attendendo a que já em certos pontos d.o paiz, o Go-
vern·o tinha agido . como no .Acre, f;; z"nrlo a reserva j'lord-lt::tl !D 

intuito de acautelar nessa rparte do paiz as florestas, entendi 
que para isso· seria precisa uma dotação qualquer, não im.pot·-
tando que fosse de 200: 000$000. Este foi o meu voto vencido; o 
voto da Comm1ssão foi o que acabo de expôr. 

Posta a vot·os é rejeitada a emenda n. 46. 
E' c:on' 1c'er<>da preju'licada :.; em<>r..:la n. •. 7 . 
Postas a votos são rejeitadas as -emendas ns. 48 e 49. 
E' considera:da 'Prejudica-da a emenda n. 50. 
Posta a votos é rejeitada a emenda n. 51. 
E' annunciada a votação da se~uint~ eme)ld!J. !).. 52, qo S:r, 

Re11rjque l;IQr~es , 



Onde convier: 
Art. O Governo auxiliará com a quantia de 2:000$ a cad·; 

cri.a.dor, pos·suidor de mais d e 500 cabeças ele ga-do vaccum, que 
construir em sua propriedade banheiro para ex·purgo de parasitas 
do gado v.accum, não podendo o auxilio exceder de 30: 000$ em 
cada Estado, no mesmo exercício; para o que abrirá os creelitos 
necessa.rios. 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão offere-
ceu o seguinte substitutivo: 

:F'ica o Governo autorizado .a auxiliar com a ·quantia de 500$ 
a ca:da criador, possuidor de mais de 500 cabeças de gado vaccum, 
que construir em .sua ·propriedade banheiro ·para expurgo de P,a-
r.asitas do mesmo gado, não podendo o .auxilio exceder de 10 : 000$ 
em cada Estado, dentro do exercício ; abrindo para isso os nec~s· 
sarios creditos. 

·Em segui·da é posto a votos e approvado o referido substitu-
tivo da Commissão, ficando prejudicada a emenda n. 52. 

E'' considerada prejudicada a emenda n. 13 . 
São rejeitadas as emendas ns. 54, 55, 56, 57, 58 e 59. 
E' cpnsiderada prejudicada a emenda n. 60. 
E' annunciada a. votação da seguinte em-enda n. 61, ·do Sr. 

Pereira. Nun·es. 

Onde con vi•er: 
Ao art. 1 •, verba 12, n. II, accrescente-se a quantia de 20: 000$ 

pai'a construir o,s pavilhões (nos terrenos offerecidos pelo gover-
no local) para funccionar a estação meteorologica da ci·dade de 
Campos, Estado do Rio de Janeiro. 

Em seguida é posta a votos e approv·ada a referida emenrl.a 
n. 61. 

São rejeitadas as emendas ns. 62 .e 63. 
E' annunciada a votação d.a seguinte emenda sob n. 64, do Sr. 

José Bonifacio. 
Ond·e convier: 
As attribuições do consultor jur'idico a que se refere o art. 11 

do regulamento n. 8.899, -de 11 de Agosto de 1911, serão exercidas 
por um consultor jurídico ele nome·ação effectiva, com os venci-
mentos de director geral, e por um auxiliar encarregado do estu-
do d.as questões jurídicas nas repartições subordin&das ao Minit)c 
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terio> tambem de nomeação ef:tlectiva e com o vencimento dos d'i-
rectores de secção. 

O SR PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão offere· 
ceu o _seguinte substitutivo. 

"Fica autorizado o ~od.er Executivo a criar o cargo de auxi-
liar do corusultor juridico do Ministerio da Agricultura, Indus-
tria e Commercio, que será exercido j:)m commissão, marcando-lhe 
as attribuições e vantagens correspondentes." 

O SR. CARNEIRO DE REZENDE (p.ela o1·dern) Sr. Presi· 
dente, r,elev.em-me V. Ex. e a Camara si eu lhes tomo uma p:i!r-
ticula de tempo neste acci-dentado fim de sessão. 

O cargo de consultor juridico do Ministerio da Agricultura 
era, com propriedade e acerto, de nomeaçã-o effectiva, tanto assim 
que as du~s pessoas primeiro nomeadas para esse cargo gosar.am 
dos favores do montepio dos funcc'ionarios publicos do Estado. 

Entretanto, Sr. Presidente, por força da ultima reorganiza-
ção do serviço d.aquelle departamento da administração publica, 
::-sse cargo, com impropriedade e desacerto, foi transformado em 
mera commis-são, e seu titular foi chamad-o a servir no gabinete 
do . dep-ositario da referida pasta. 

Si os Ministerios ·do Exterior e da Viação têm, cada um, um 
. consultor ·effectiv·o, que exerce as funcções com car~cter effecti-
vo, acho que a Camara terá um movimento de justiça e de lo-
gica estendendo este predicado da effectividade ao funccionario 
que exerce igual cargo no Mini-sterio da Agricultura. 

Nestas condições, a emenda foi apresentada por varios colle-
gas de Minas e para ella peço á Cama.ra a necessa.ria preferencia 
nos termos do Regimento. (Muito bem; muito be·m.) 

Consultada, a Camara concede a preferencia pedida. 
O SR. PRESIDENTE - Vou, portanto, submetter a ·votos a 

emenda n. 64. 
S.ubmettida a votos, é approvada a emenda n. 64, ficando pre-

judicado o substitutivo da Commissão. 
O SR. SOARES DOS SANTOS - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o .nobre Deputado. 

· O SR. SOARES DOS SANTOS (pela oràent) - Sr. Presi-
dente, pedi a palavra. para declarar que votei de accôrdo com a 
Oommissão de Finanças. 
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O SR. DEMOCRITO GRACINDO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a pal:wra o nobre Deputado. 
O SR. DEMOCRITO GRAClNDO (pela ordem) - Sr. Presi-

dente, pedi . .a palavra para fazer identica declaração á. · do meu 
!Ilustre collega pelo Rio Grande dó ·Sul . 

Posta a V·otos, é r ejeitada a emenda .' n . 65. 
E' annunciada a votação da seguinte emendá sob n . 66 do 

Sr. Marcello Silva: 
"Art. Fica o Governo .autorizado a criai· e instal1ar na ca-

pital de Goyaz uma escola pratica de agricultura e tres campo~ 
de demonstração e postos· zootechnicos, resp ectivamente ·localiz·a-
dos no norte, centro e sul daqueli e Estado, podendo d espend!:ir pa· 
ra esse fim .até a importancia de 200: 000$000 . 

.Q SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão offere-
ceu o seguinte substitutivo: 

"E' .autorizado o Governo a installar postos zootechnicos em 
Goyaz, Piauhy e Ceará, despendendo até 150:.000$ e correndo a 
despeza pela verba . . . " 
. Em seguida, é posto .a votos ·e approvado . o referi-do substi: 

tutivo d.a Commissão, ficando prejudicadá a emenda n . 66. ' 
São rejeitadas as emendas ns. 67 é 68. 
E' annunciacl.a a votação da seguinte emenda sob n. 69 do 

Sr. Lamenha Lins e outros: · 
"Accrescente-se onde convier: 
Fica o Poder Executiv·o autoriza:do a transformar .em apre to. 

d1zrudo agri-cola o Posto Zootechnico do Bacachery, ced!dó pelo 
Estad.o do Paraná;'" 

Em seguida, é posta a votos e .approvada a referid-a emenda 
sob n. 69 . 

P osta a votos, é r ejeitada a emenda n. 70. 
E' annunci.ada a votação d·a emenda n. 71. 
O SR. ANTONIO NOGUEIRA - Peço a palavra pela ordem. ,• 
O SR. PRESIDENTE - T em a pal avra pela ordem o Sr. 

Deputado Antonio Nogueira. 
··o SR. ANTONIO NOGUEIRA (pela ordem) ~ Sr. 'Presidea· 

te, embor·a muito me a;rreceie de que a emendà; não logre ·final-
mente approvação, devo dar á CamaJra algumas ra:pidas informa-
ções estatísticas. · 
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Em cada um dos annos de 1906 e 1907, as Alfandegas de Pa-
rá e de Manáos ·renderam 51.500: 000$, a o passo .que em 190!!, êpu-
ca de crise da borracha, renderam apenas 37. 000:000$, ou menos 
14.500: 000$000 o 

O valor da exportação da borracha durante o anuo de 1908 
foi .de l: 12. 000.000; em 1910, quando o producto alcançou bon1 
preço, esse valor se elevou a :E 22 .000.000, ou .seja um accrescimo 
de i: 10.000.000 . 

A emenda visa conceder certos tavo~es, para o plantiJ aa 
seringueira · em determinada extensão dos Estados do Para, Ama· 
zonas e Matto Grosso ·e para o estabelecimento de usinas de be-
neficiar, de modo que a borracha exportada .seja de um typo uni-
co; assim, em lagar dos 119 .200: 000$, que pôde ser actualmente 
o valor da exportação de borracha, será attingido o algarismo ((e 
132.000:000$000. 

Niio V•ejo por que motivo a Camar.a deixará de votar favor 
desta natureza, que de certo r edundará em beneficio aos cofres da 
Uniã?, pois que, no . orçamento da r eceita, por exemplo, já houve 
necessi-dade de ·reduzir o calculo Telativo ao Imposto da borracbil 
do Acre, devido á baixa do preço. 

Com os favores indir.:ctos, estou convencido de que se melho-
ra a situaçiio financei-ra, não só d·a zona, como da propria União. 

A Camara, em todo caso, resolverá como entender mais acer· 
tado. (Mui.to bem; 1nuito 1Jem.1 

O SR. RAUL FERNANDES - Peço 'a palavi·a pela· <Jrdem. 
O SR. PRESIDENTE - 'fem a palavra -pela ordem ' o Sr. 

r elator. 
O SR. RAUL FERNANDES (p ela oràem) - Sr. Presidente, 

a Oommissão teve razões ponderosas para propor a r ejeição da. 
emenda n. 71. 

A primeira destas razões é que ha um proj ecto geral de de· 
fesa do producto, e uma das medidas ahi alvitradas é exactamen-
te a concessão de favores ás usinas de beneficiar borracha. Esses 
favor es serão outorgados pelo Governo de accôrdo com as basP.~ 

que fol'em julgadas preferíveis . 
Não paTece conveniente, portanto, preci·pltar uma solução par-

cial do problema, por meio de dispo.sição orçamentaria, quando isto 
pôde talvez collidir com as providencias .de caract·er geral que tP.-
rão de ser adaptadas sobre o ·assumpto. 
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Demai-s. a ;emenda estipula que seja feitO' o accôrdo com de-
terminada pessoa, ou com quem melhores condiÇões offerecer. ·o 
que- parece permittir . o ·estabelecimento da concurrerrcla; mas, ao 
mesmo tempo, prescreve que ·a installacau de usinas se.~a realiza- . 
da ' segundtil os plantils apresentados pela .referida pessoa. 

Em. taes circu~stancias; si na oli'casião se verlficàsse 'qué os 
plarios .eram iilconvÉmientes 'ou iúv.iaveis, :a lei obrigaria o Go-
verno a executai-os quanà 1nême. 

Era, portanto, impossiv·el á Commissao aconselhar á Camara 
a âpprovação da erP.enda. (Muito b en~; 1nuito bem.) 
' - ' po~ta ' a· votos~ é rejeitae.ã' a emenda n. 71 : . 

·são successivamente submettida a _ votos é rejeitadas as emen-
das ns. 72 a 77. ' · 

-E' annunci.ada '·a 'votação da seguinte emenda sob n. 78. do 
I 

Sr .. João Simplicio e outros: 
"Accr.escente-se: 
Fica o P.residente da Republica autorizado a abrir o credito 

de ~00: 000$- p·ara auxiliar as_ exposições-feira ÇtUe se real_izar~m 
nos municípios da Republica." 

O SR. PRESIDENTE - A -esta emenda- a Commissão otte-
·receu a seguinte modificação: 

"A Commi.ssã@ opina, portanto, pela approvação ·da emenu.a 
com o additamento das •palavras: dividir essa •importanCia com 
igual(;J..ade !?,elos Estado!:\ , que promoverem, a r~a.lização de. taes 
eertamens." 

'Em segui-da, é posta a votos e approvada a referida ·pmeuda· 
n. '78 com a modificação da Commissão. 

. . • I I i\ ' ·. 
' É' arinunciada a votação da seguinte emencla sob n. _ 79, do Sr. 

Christiano Bmsil: 
"Onde convier: 
A's tres primeiras escolas pr:a,ticas de electricidade ·e de me· 

canica ·ql!e . se fundar.em pelos moldes norte-amerlca;p.os subven-
cione-se, cada uma com a quantia de 20: 000$, annualmente, p,elo 
prazo de cin:co . annos, 60:000$000." 

Em se:gui'da, é posta· a vetas e approvad·a a referida ememta 
n. 79. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 80, do 
Sr. Antero Botelho. ,r 



üirde convier : 
"Fi'oa o Governo autor izado a -conceder á Sociedade Brasfleira 

de Agricultura ·de Paris o ·a:uxili'o de l O: 000$'000. '' 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commlssào offere-
·ceu a seguinte emenda additiva . 

"Após auxilio de 10: 000$, accrescente-se - que correrá pela 
verba do n. 4." 

Em seguida é posta .a votos a referida emenda n. 80 com a 
emenda additiva da Commissão. 

E' a'nnunciada a votação da -emenda n. 81. 

O SR. GARÇÃO STOCKLER :Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a p'alavra pela ordem o nuüro 

Deputado. 
O SR. GARÇÃO STOCKLER (tJela onlem) - Sr. Presi-dente, 

.a emen'da n. 8'1 manda subvencionar á Escola de Commercio do 
Externato AqÚino com 20: 000$000. 

A emenda n . 88 manda que seja ·subvencionada, como tem 
sido até hoje, com a qua,ntia de 20: 000$ a Escola de Commercio 
a'Ilnexa ao Externato Aquino. 

Esta emenda é -subscripta pelo Sr. Aarão R eis e a de n. 81 
pelos Srs. Raul Veiga, Bueno de Andrada, 1<'. Portella, Pereira 
Nunes, Celso Bayma e Bethencourt da Silva F ilho. 

Esta emenda está justamente nas condições tla de n. 79, ap-
provada pela C amara ·e que manda dar 20:000$ annualmente a 
·c;tda escola pratica de electr i'cidade que fôr fun-dada. 

Como é que se pôde rejeitar uma, sendo approvada outra? E' 
verdade que a emenda n. 79, appr-ovad-a, tem assignatUl··as dos Srs. 
Christiano Brasil, Alaor Prata, . Moreira Brandão e Antero Bote-
lho. 

O ·Sr. Alaor Prata é o homem mais empedernido em materia 
de auxilio de qualquer ordem, entr-etanto, S. Ex. assigna subven-
ção -para tres escolas de electricidade e ·mecanica! 

Creio não haver differença entre as emendas ns. 79 e 81. Com 
-relação á emenda n. 79, a Commissão diz qu·e, tendendo a emenda 
a promover o ensino pratico ·da electricid-ade, é digna d·e appro-
vação. 

Bém: si pelo simples facto de"promoyer o ensino da electrici-
<dade devia a emenda ser approvada, naturalmente pelos effeitos . 

15 
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surprehendentes que a electricidade vai causando em todas as 
causas, não é justo que postergamos ·por esse motivo o .ensino dos 
conhecimentos :n.ecessarios ao commercio, que cqnstitue a grandeza. 
dos paizes civilisados. 

Depois a emenda n. 81 não foi apresentada conio novidade ; 
pelo contrario, ella já vinha de traz. Pergunto: a Camara não tem 
dado pensões a viuvas de velhos ·Servidores da Nação? Por que dá. 
pensão a "vi uvas de funccionarios publicas? Dizem todos que por 
terem sido servidores da Nação. A's famílias dos generaes tam· 
bem a Nação dá pensões por t erem sido servidores da patria. 

Si não queremos que os filhos dos grandes homens deste paiz 
andem andrajosos pelas ruas, estendendo a mão 'á caridade pu· 
blica; si o Parlamento vai em auxilio -dos desden-dentes desses 
servidores, ·que combateram pela honra e dignidade do paiz, por 
que razão não se ha de ter igual procedimento em relação a um 
velho professor, que foi, por assim dizer, aquelle que illuminou o . 
espírito de grande parte da moderna geração e . que, envelhecido 
pede ao Congresso uma subvenção de 20 contos para continuar em 
um trabalho afanoso em favor -do reerguimento do ensino? 

Acho que a Camara não deve negar esse auxilio ·em favor do 
ensino das materias necessarias aos que se dedicam ao commer-
cio, que é o factor da riqueza nacional. 

O SR. RAUL VEIGA 
O SR. PRJESIDENTE 

Deputado . 

Peço a palavra pela ordem. 
Tem a palavra pela ordem o nobre 

O SR. RAUL VEIGA (pc,a ordem ) - Sr. Presidente, a emen-
da n. 81 mantem uma consign.ação do orçamento actual para a 
Escola ·de Commercio do ExternaJ:o Aquino. 

A Commissão é contraria, penso, por equivoco do honrado re-
lator e da illustre Commissão, porquanto a fundamentação desta 
em,.nda está contida na de n. 25, que foi acceita pela Commissã•J . 

Disse a Commissão, acceitatrdo a emenda n. 25: "A emenda 
é digna de approvação, visan·do amparar ·um instituto de ensino 
que presta reaes serviços e que, já gozando 'de subvenção do Go-
verno Federal, pôde, pela brusca cessa.ção desse favor, desorgani- . 
zar-se .ou extinguir-se com prejuízo do ensino commercial a que, 
só ·elle, accorre na capital d.a Ba.hia." 

Não colhe o argumento de qu.e ha outra escola de commercio 
annexa ao Museu. O fact0 é que .a escola do Externato Aquino fun-



219 

ciona com grande proveito para a Instrucção publica e -a cessação 
da subvenção actual irá fazer extinguir essa preciosa instituição. 

Assim, penso qu e se deve manter a subvenção consignada no 
orçamento actual. (M1tito bem.) 

O SR. BUENO DE ANDRADA - Peço a pa.Javra pela ordeiJ.1. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 

O SR. BUENO DE ANDRADA (para encan~inha1· a votação)-
Sr. Presidente, esta emenda não traz augmento de- despeza. Esta 
emenda manda manter uma subvenção de 20: 000$ que já consta 
de orçamentos -anteriores, para manutenção de uma escola de com-
mercio, annexa ao Externato Aquino. PoTtanto, Sr. Presidente, 
não traz auginento de despeza. Si trouxess e augmento de despe-
za, eu votaria contra e!la. 

Para evit:n ·augm ento ·de despeza, eu pretendo propôr elimi-
nação d-e uma verba de 30 contos; de modo que, mantida a sub-
venção ao Externato Aquino, haverá ainda uma economia de 
10:000$000. 

Accresce ainda a circumstancia de ter o Externato Aquino, 
confiante na subvenção deste anno, feito encommendas para a 
Em·opa de material para melhora do seu estabelecimento, de sorte 
que, cortada a subvenção, elle ficará na impossibilidade de reali-
zar esses melhoramentos que foram emprehendidos em fé na pa-
lavra do Governo e na autorização do Congresso. Assim, Sr. Pre-
sidente, temos: 1". não "ha augm ento de despeza; 2°, a nossa boa 
fé, ·-a nossa lealdade não póde permittir semelhante transtorno em 
um estabelecimento de ensino. 

Peço aos nobres Deputados que votem a favor da emenda. 
O SR. RAUL FERNANDES - Peço a palavra para encami-

nhar a votação·. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. RAUL FERNANDES (paTa encaminha?· a votação) -

Sr. Presidente, devo dizer que, na verdade, a Escola Commercial 
a.nnexa ao Externato Aquino tem uma subvenção de 20:000$ no 
orçamento vigente ; mas não é menos verdade que, pela proposta 
mandada pelo Governo, essa subvenção foi supprimida. 

A.s razões que o Governo t eve para cortar essa subvenção fo-
ram as m esmas pelas quaes a Commissão propoz a r ejeição da 
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mesma emenda. Não ha, pois, incoherencia na leitura de um pa-
recer que foi lido pelo meu ·distincto collega de bancada Sr. Raul 
Veiga e relativo a uma outra concessão a uma escola de commer-
cio, porque aquella escola era a unica no Estado e entre nós eu 
podenia lembrar que ha urna subvenção, e não pequena, para a 
Escola Cornrnercial annexa ao Museu Commercial. Concedida essa 
subvenção ao Aquino não é li cito negar outros auxilias a identi-
cos cursos em outras cidades. A Commissão pensa ter resolvido 
c om justiça o assumpto. (Muito bem.) 

Em seguida é posta a votos e r ejeitada a emenda n . 51. 
O SR. EDUARDO SOCRATES - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

D eputado. 
o· SR. EDUARDO SOCRATES (p ela m·dem) - Requeiro ve-

rificação da votação. 
O SR. PRESIDE NTE - QueiTam levantar-se, conservando-se 

de pé, os senhores que votaram a favor ela ernend·a. (Pausa) 26 á 
esquerda e 20 á dir·eita. 

Queiram sentar-se, levantando-se os senhores . que votaram con-
t ra. (Pausa. ) 36 á direita e 36 á esquerda. A emenda foi r ejeita-

<tl.a. 
E' annunciada a votação da emenda n. 84. 
O SR. JOÃO PENIDO - Peço a palavra p ela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. JOÃO PENIDO (p ela ordem) - Sr. Presidente, ape-

n as duas palav ras para encaminhar a votação desta ·emenda. 
V. Ex. e a Commissão devem ter notado que sou muito parco 

·de palavras, n estas occasiões, quando os nossos trabalhos vão 
·a tr.azados; mas, trata-se de uma instituição nacional, que deve ser 
auxiliada pela Federação e não pela Prefeitura. Refiro-me á in,sti-
tuição de concursos hyppicos. 

A Prefeitura desta Capital, em boa hora, teve o movimento 
patriotico de instituir esses torneiofl, que tanto concorrem para a 
instruc!!}ão de officiaes brasiLeiros e, sobTetudo, d·e officiaes de 
caval!aria. 

Pata que estas iirstrucções possam prestar todos .os serviços 
.que dellas devemos esperar, é necessario que sejam permanentes, 
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que não estejam sujeitas a · desappa:recerem por qualquer motivo. 
Posso informar a V. Ex. que o anuo passado, do auxilio de réis 
50: 000$ prestado pela Prefeitur a, foram distribuídos 37 : 000$ -
em premios aos criadores de todos os· Estados da Republica. Não 
se trata, pois, de uma instituição de caracter puramente local 

Posso informar ainda á Camara que o Sr. Relator, depois de 
ouvir esta:s considerações, não se opporã á passagem desta emenda. 

P eço, .pois, a sua approvação. (Muito bem.) 

O SR. RAUL FERNANDES - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - '.rem a palavra o uo):Jre Deputa:do. 
O SR. RAUL FERNANDES (p.ela oni,e?i~) - · Sr. Presidente, 

a Commissão opinou pela rejeição desta emenda, porque lhe pa-
receu que, instituídos os concursos hippicos pela Prefeitura Muni-
cipal deste Districto, a . ella competia subv.eucional-os, não convin-
do qu e esta subvenção fosse incluída no orçamento geral da Re· 
publica, porque, depois disso, nada impediria que começassem a 
florescer taes concursos em todo o paiz e ficassemos na obrigação 
ou de subvencionar todas as municipalidades na manutenção desse 
genero qe spo1·t ou de lltes não conceder esta subvenção, commet-
tendo :?.ssim uma iniquidad·e. 

O nobre Deputado fallou sem conhecimento de causa; deu 
informações á Camara, e esta fará justiça. 

'Ü SR. EDUARDO SOCRATES - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. EDUARDO SOCRATES (p ela ordmn) - Sr. 'Presiden-

te, pedi a palavra apenas pa.ra declarar qu e, t endo· votado a favor 
da emenda que passou para a Prefeitura a arrecadação do · im-
posto de transmissão de propriédade, não posso votar a favor desta. 

Submettida a votos é rej eitada a emenda n. 84. 
E' annuuciada a votação da emenda n. 85. 
O SR. AUGUSTO DE LIMA - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. AUGUSTO DE· ·LIMA (11 elcL o·rclem) - Sr. Presidente, 

esta emendfl,, consignando á Escola de Commercio em Bello Horl· 
zonte um auxilio de 10: 000$, já foi attendida pela Com missão de: 
Finanças no substitutivo que apresentou, .pelo que ... 

O SR. ·PRESIDENTE - Está prejudicada. 
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O SR. At;GUSTO DE LIMA -- Bem; n este caso não preciso pedir 
a sua retirada. 

Fka prejudicada a emenda n. 85. 
Postas a votos são rejeitadas as emendas ns. 86, 87 e 88. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n . 89 do 

Sr. Raul Fernandes. 
Accrescente-se onde convier: 
Art. E' o Presidente da Republica autorizado: 
a) A conceder os favores da lei n. 2.049, de 13 de Dezembro 

de 1908, tambem aos immigrantes localizados em nucleos colo-
niaes -e, bem assim, a qualquer agricultor que satisfizer as con-
dições da referida lei, não ficando dependentes da constituição de 
syndicatos ou cooperativas agrícolas. 

Os mesmos favores deste .artigo e lei nelle citada poderão ser 
concedidos pelo Poder Executivo para novas plantações de ca-
cãoeiro e oliveira, assim como ás culturas novas do paiz, desd e 
que, pelo seu valor economico mereçam ser estimuladas pelo Go-
verno Federal (lettra a do -art. 51 da l ei n. 2. 356, de 31 de De· 
zembro de 1910.) 

b) A contra.ctar com em prezas industr'iaes a admissão em 
suas officinas de aprendizes de ferreiro-mecanico até o numero 
de 100, não excedendo a 10 para cada empreza; e com empT."zas 
estrangei·ras que operem no Brasil, a admissão em seus estabele-
_eimentos, na Europa ou nos Estados Unidos, de aprendizecS de 
electrotechnica, a té o numero de 10, abrindo para esse fim, os nc-
cessario.s creditos (lettra b do citado artigo.) 

c) A transferir do Ministerio da Fazenda para o da Agricul-
t ura as fazendas nacionaes localizadas no Estado do Piauhy e a~ 

terras das -extinctas fazendas nacionaes, procedendo á sua de· 
marcação e arrolamento dos bens e promovendo a revisão ou res-
cisão dos cont.ractos qu e porventura onerem as ditas fazendas. 

Nas citadas terras e fazendas nacionaes, o Governo organizará 
cclonias e campos de experiencia, de modo a favorecer o desen-
volvimento das industrias pastoril e extractiva ( carn·auba, ma-
rdçoba, oleos vegetaes), (lettra à do citado artigo.) 

d,) A contractar, pelo prazo que fôr mais conveniente, com o 
Dr. V. T . Cooke, da Universidade de Wyoming, ou com outro pro-
fiss ional de reconhecida ·competencia no assumpto, o estabeleei· 
mento de um ou mais campos de demonst ração segundo o procc,s-
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"SO à a lavoura •Secca ( Clry-fanning), podendo, para esse fim abrir 
os necessarios creditos -até a quantia de 100: 000$000. 

e) A abrir o credito. de 200:000$, ouro, para occorrer ás des· 
JJez·as com a emballagem e transporte para o Brasil dos . productos 
que figuTaram nas Exposições de Bruxellas e Turim e liquida~ IJS 

-compromissos ·r esultantes das mesmas -exposições. 

f) A abrir o credito necessario . para líqui·dação das despez8.s 
cem o serviço do recenseamento nos exercícios de 1910 e 1911 e, 
bC;m assim, para liquidação dos compromissos assumidos pela Com-
missão d·e Propaganda na Europa. 

g) A abrir os creditos 'QUe forem necessarios para occorrel' ás 
.s ubv enções resultantes de contractos já celebrados de confo rmi-
dade com o disposto no art. 36 da lei n. 2.221, de 30 de Dezembro 
de 1909 (lettra f do citado artigo.) 

h) A mandar effectuar a dragagem do canal de accesso á 
ilha das Flores, para facilitar o transito das embarcações que 
t ransportam immigrantes paTa a hospedaria existente naquella 
ilha, correndo a despeza pela verba III, consignação ·destinada a 
-despezas extraordinarias e eventuaes (lettra g do citado artigo.) 

i) A liquidar por conta da verb~ 4" os ·eompromissos da ex-
tincta Commissão de Expansão Ecónomica do Brasil porventura 
-existentes. 

j ) A despender: 
I. 10 : 000$ em premios, á razão de 1$ por kilog-ramma, aos se-

ricitultores que a presentarem casulos d·e producção nacional, de 
accordo com o regulamento n. 6.519, de 13 de Julho de 1907; 

II. 5:000$ em premios aos seriCicultores que provarem, á. juizo 
·do Governo, ter pelo ·menos 2.000 pés de amoreira, regularmente 
t ratados, de accôrdo com o disposto no mesmo r egulamento (let-
tra e do citado artigo.) 

III. Até 150: 000$ para a construcção do novo edifício -desti-
nado á Escola de Aprendizes Artífices do Estado de S. Paulo, con· 
e<irrendo o governo estadual com igual quantia . 

Art. Aos governos -estaduaes -e municipaes e aos partícula: 
res ou emprezas que introduzirem no paiz gado lanigero de cria-
·ção em boàs condições sanitarias, para o fim ·de constituir nu-
deos ·perma.nentes de materia pr ima destinada á industria d€ fia-
~ão e tecidos de lã, -serão concedidos premlios no :vaíor de· 5$ a 15$ 
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po:r ca,beça de animal effectivamente introduzi·do, desde que constl 
tuam r ebanhos não inferiores a 1.000 individu,qs. 

§ A concessão desses premios só se tornará eff.ectiva depois 
de verificada ·pelo Ministerio da AgFic_ultur.a, a e:x;istencia. em 
ca.mpo, durante um anno pelo m enos, dos animae!> i-mportados e 
de comprovada a importação por meio de certificados das Al-
fandegas. 

§ Para cumJ;JJ;imento desfias dfsposições o Governo expedi-
rá c n.ecessario regulamento e poderá abrir os creditos precisos. 

Art. Sempre que fôr co;nveniente o ministerio poderá fa-· 
zer as suas publicações, impressões e · encardenações na typogra-
phia da Directoria (feral de Estatística, correndo as despezas por 
conta das competentes consi,gnações orçamentarias das :reparti· 
ções a que pertencerem os trabalhos. (Art. 54 ·da citada lei.) 

A-rt. Para os fins de que trata o art. 5S da-s bases que baixa-
ram com o decreto n. 6.455, de 19 de Abril de 1907, o Governo po-
derá abrir creditos supplementares e ·el evar a subvenção alli con-
signada a 15 :000$ quando se trate de via-ferrea de bitola de um 
metro, não excedendo de 60 kilometros de extensão e que não gose 
de garantia de juros federal e estadual, com tanto · q1.1e o paga-
mento se faça por trechos não inferiores a 20 kilometros em tra-
f ego. 

Pa;r.agrapho uni co . A -subvenção prevista n este artigo não 
poderá em caso algum. -ser concedida á ·estrada ou trechos d-e es-
tradas construídas sem contracto prévio, salvo as que tiverem ver-
ba no orçamento. (Art. 55 e paragrapho da citada lei.) 

Art. O pessoal das Insp_ectorias Agrícolas, Inspectorias de 
VeterinarJa, Esco!q:s de Aprendize13 A~:tifices, do ·Serviço de Pro-
tecção .aos Indios e Localização d.e Trabalhadores Nacionaes e go 
E;nsino Agronomico em effectivo i?erviço nos Estado.s do Pará, 
Amazonas e no Territorio do Acre, perceberá uma gratificação 
addicional sobre os ·Fespectivos vencim,entos na razão de 40. % no 
Pará, 60 % no An;~azonas, e 80 % no Territo,rio Glo Acre; ~abri:t~,do 

o Governo os credHo!> para ·esse fim n·ecessariq 13 dural).te a vigeR· 
cia .da J?res€llte lei. (Art. 66 da citada lei. ) 

Art. Para attender ao desenvo1vimel).to dos serviços de im-
migração e coloni~;tção comprel1endidos na verba III, p.oqerá o· 
Governo, em q,ual·que-r época do a;nno, abrir os creditos .suppleme.n-
tares que forem necess.arlos. 
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Art. Fica o Governo. autorizado a firmar contracto.s, cujo 
pra2;o n~o exceda a cinco annos, a respeito d·e alugueis qe casas in-
dispensaveis a · serviços do Ministerio da Agricultura (art. 74 
da citada lei.) 

Art. Fica extensivo no Ministerio da Agricultura o disposto 
no art. 20 diJ. lei n. 2. 221, de 30 ·de Dezembro de 1909 (art. 75 da 
citada lei.) 

Art. Fica o Presjdente da R epublica autorizada a contractar 
no paiz ou no estrangeiro, pessoas de provada competencia para 
dirigi-rem serviços e exercerem funcções t echnica.s, não podendo 
excedeT a tres annos os contr.actos que celebrar. 

Paragrapho uhico. Quando fôr contractada qualquer pessoa 
para exercer cargo expressamente comprehendido no orçamento, a 
gratificação fixada no contracto seJ;á ).3aga pela verl:!a correspon-
dente a esse cargo, até a importancia. estabelecida na competen· 
te tabella ; correndo a differ~ça, si houver, pela verba destina-
da .ao pessoal contractado. 

Sala das sessões, 11 de Dezembro de 1911 . - Raul F ernandes. 

O ~R. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão deu o 
seguinte parecer: 

A Commissão opina pela :r:ejeição da emenda relativa .aos ]:Jre-
mios para introducção de gado lanigero, por inconveniente, e da 
que consta da le.ttra i, por ser redundante. 

As demais, quasi todas reproduzem disposições da vigente lei 
orçamentaria e contêm em si mesmas a sua justificação, sendo 
que algumas attend-em. a compromissos no estrangeiro. ' · 

Devem estas ser approvadas com as seguintes modificações: 
Na lettr a da b, supstituam-se as palavr·as "e com em prezas 

estrangeiras qu~ opere~ no Brasil a admissão em seu~ estabel ~~i
mentos na Europa ou nos Estados Unidos", etc., por: e a con-
tTatar a . admissão de 10 aprendizes de electrotechnica em officí-
nas na Europa ou nos Estados Unidos. 

Na ela lettra f, depois das palavras "crEditas que forem neoes-
sarios". accrescente-se: até á quantia de. " 

Em seguida, é posta a votos e approvada a r eferida emenda, 
n. 89, com a modificação da_ Commissão. 

Posta a votos, é rej eitada a emenda n. 90. 
E' considerada prejudicada a emenda n. 91. 
E' annunciad.a a votação da emenda n. 92. 

' · 
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O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. ' 
O SR. IRINEU . MACHADO (pela o1·àe1n) - Sr. Presidente, 

o honrado relator formulou o seguinte :parecer:_ 
"A Commissão rejeita a emenda, "entl'e qutros motivos, por-

q.le esta <:oncede, pela referencia do decreto n. 5.978, de, 18 de 
Abr.il ã e 1906, isenção de impostos estaduaes e municipaes, o flUe 
excede da competencia do Congresso Nacional." 

Si o relator tem outras r azões -que não esta, seria neccss r.. rio 
que r.. Camara as conhecesse, porque •esta por si só não póde preva-
lecer, não é convincente . 

O principio t;le direito constitucional é este: quando o Esta-
do federal organiza s erviços feder.aes, o.s .administra por si ou os 
contracta. Elle tem .a faculdade de estabelecer a isenção de im-
postos estaduaes e municipaes . 

Que os Estados e municípios não possam fazel-o ,em relação 
a os impostos federaes, sim, o princip.io é certo; mas, em face 
da Constituição Federal, o principio inverso ·não é verdadeiro. 

Os Estados taxam, como os municípios, em consequencia da 
delegação que o Estado Federal lhes dá, como orgãos administra-
tivos da União que é o que elles realmente são. 

Mas quando .a União tem interesse em estabelecer, neste ou 
naquelle lagar, este ou aquelle serviço ·que quer administrar 'di-
rectamente ou -que quer delegar a terceiros por contracto, nestes 
poderá subrogar os direitos que ~he cabem. 

Mas riem os municípios nem os Estados têm -direito de criar 
obstaculos á União, decretando impostos ou taxas para o material 
q'ue estiver favorecido ·com a -ísenção pelo Governo. 

Ora, no caso presente, por exemplo, dir-se-ha que y;so vai 
criar precedentes erroneos ou contrarias . aos princípios constitu-
éionaes ; mas nada disto é exacto. 

Eu poderia ler á Camar.a disp,osições -expressas de leis ante-
riores. Temos o decreto n. 4.228, de 6 de Novembro de 1901, cuja 
clausula 25• dispõe o seguinte: 

"Clausula XXV; sendo teàeraes os serviços que por esta con-
cessão ficam incumbidos á companhia, goza ella çle isenção de 
quaesquer impo.stos que não os jederaes, dots quaes igualment-e fi-
C'!. is.enta." 
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A lei orçamentaria n. 1.145, de 30 de Dezembro de 1903, esta· 
1Jelece no seu ar t. 19 o seguinte: 

"Art. 19. Fica extensivo ás companhias concessionarias de 
c1.ma-s nos porto-s d-a >Republica o disposto na clausula 25• do de-

. ereto n . 4. 2·28, de 6 de ~ovembr·o de 19ô1, á seme-lhança. do que fez 
o .art. 14 da lei n. 813, de 23 de Dezembro de 1901, com relação (L 

.Oempanhia IntennaJCio.nal de Docas e Melhoramentos no ;J:Irasil. " 

Ahi vemos, ainda, citado ·o art. 14 da lei n. 813, -de 23 de De-
:zembtro de 1901. 

Ahi estão t r es dispos itivos de lei em contrario ao princi<pio as-
t abel•ecid-o pelo r>elator . 

Vejamos ainda., por ·exemplo, o contracto celebr,ado ·entre o 
Governo F ederal e a Companhia Cessionaria daJS Obras de Melho-
ramentos do Porto d•e Belém, do ·Pará, aos ·7 ·de Junho de 1906. A 
clausul<a 30" estatue : 

".Send-o federaes os s·erviço::; de que t rata esta concessão, f icam 
elles isentos de .impo.stos •es•taduaes e anunicipaes, na fórma da 
.Constituição. " 

Veja:mos o que é a h ypothese occurrente : 
"'Fi.ca 'O Governo autoriz·aldo a f·azer contracto com qualquer 

companhia, que se 1proponha estabelec·er estações zootechnicas, .me-
.lhorar os methodos de criação de -gado, etc." 

Aqui se cogita da .faculdade que tem o !Estado de .melhm.ar os 
serviços commerciaes, constr.uir postos, d•esenvolVler a agricultura, 
melhorar ·as indu.stri.a.s, entr e e llas a pasto1·il, cuida-r do >aperfCli-
.çoamento :des·ta ou daquella raça de animaes, de cr ear postos zoote-
:Chni cos o·u instit utos •agronomicos, etc. 

:São fins do Estad-o ·o desenvolvimento da sua instr.ucção, da 
Eu a, lavoura, do seu commer cio, da s·ua industria, da sua agricul-
tura, etc. E .o Estado póde agir directamente por si ou .por tereei-
Tos em vista ·de contractos. 

Não procede a objecção -do honrado r elator. E' ·contraria ao 
dir eito e aos precedent es . A-s·s-im penso que seria de justiça a a,p-
·_provação da emenda . 

O SIR . >RAULL F-ERNANDES - Peço a ·palav1:a . 

O SR. PRESIDENTE - T·em a pa.Javra o Sr. relator. 



O ·SR. RAUIL FERNANDES - Sr. Presidente, .as· objecções. 
leva.ntada.s pel-o ·honrado representante do Districto iFederal .não 
proced-em. 

To·dia g.en<te sabe que pela Constituiçã.o os serviços .federaes 
não poil.~ ser ta,xados pelos Estados nem pelos municípios. Por -· 
tanto, iise·nções para servaço federal independem mesmo de refe-
rencia · expressa, não .pod•em s-offrer taxação .nem muntcipal nem 
estadual. 

A Commissão entende que um serviço é federal por SlJ.a n;:t-
tureza e não sómente .porque recebe auxilio dir·ecta ou india·ecta-
mente d·a União, pois não basta que o Governo F ederal aux-ilie e 
conceda. favores á <d•eterminada industria para que esta assuma O' 

caracter de ·serviço federal e que fique fóra ·da jurisdicção do ·Es-
tado e •do mun-icipio. 

Os precede ntes citad·os pelo nobre Deputado não pr.ocedem. 
S . Ex. ci:tou ·decretos e Leis referentes aos po·rtos da .R epuplic;:t; 
or.a, o ·s·erviço dos portos é, po.r •sua natureza, f·eder·al. Não por di-s-
posição de lei, mas po.r sua propria natureza é sujeito á jurisdi-
cção .fedel'aL 

Ha uma ser.ie eno.rme de emprehendimentos comprehendidos 
na conoessão desses favores; uma .das primeiras consequencia.s da 
wpp-rovação d·esta emenda será que o .jmposto d e ·exportação d" 
carne de .ga·do abatida em Minas, Go.ya.z ou Rio Grande do Sul 
sem abatido. 

iElão esta,s a.s razões que submetto ao critel'io ·da 'Camara, con-
vidandÓ-a a opinar pela não a.pprovação da emenda. . 

O SR. iFELISBiELLO FREIRE - \Peço :J. .palav~·a .pela ordem. 

O ·SIR. PRESIDENTE - Tem a p:alavra o nobre Deputa.do. 

O SR. FELI•SBEIJLO F!RJEI.RE (p.xm encamtinha1· a v otação ) 
- Sr. Presi-dente , a,té ago.r.a me tenho man-tido silen·cioso per.ant~ a 
votação das emendas, mesmo ·da.s que affectaram interesses eco· 
nomicos e financeiros do m eu Estado, em obediencia ·aos princi-
pias de .solidari·edade formulados com muito patriotismo p elo . hQJ;i· 
rado leaà&r da maioria; mas, si·gnatario ·da emenda que se van 
vo•tar, sou obri-gad·o a swhir desse silencio pela falta de fundamen· 
tação do parecer do relator, fulmiruado ·completamente da tribun~ 
pelo illusbrado Deputado >Sr .· Ir,ineu -M-!l;chado. 
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O parecer base.ia a rejeição na 1nconS'titucionalidade ·da isenção 
de impostos nmnicipaes -e estadua,es, quando· o -iHustre .Deputado 
pelo Districto Federal acabou d•e demonstra.r que essa isenção 
exis-te em todas as ·co-ncessões de s•erviços fed·eraes, -send-o ·da mesma 
natureza os serviços -de que trata ·a ·emenda. 

•Desde que -o relator não pôd-e destruir as .ra.zões do Deputado 
pelo Di.str.icto Federal, -está claro que elle conduz a Gamara a este 
dilem.ma: ou ena approv.a a emenda, ou J'evoga m:n:a lei de outro 
poder .por um processo- irregular, -inco-nveni<ente e pernicioso, e é 
em nome disto que appello para a attenção da Oamana afim de 
approvar a, emen-da. (Muito bem.) 

:E' .re-j·ei·tada a emenda n. 92. 
São consi·d-erad-as pr-ej·udicaJdas as emendas ns . 93 e 94. 
E' .ann unciada a vota.çâo :da emenda n . 95. 

O SR. LINDOLJPHO OA'MARA - P-eço a palavr•a .pela or.dem. 
O ·SrR. PRESI-DENTE - Tem a p.alavra o no·b-re Deputado . 

O SR. LIN!DOIUPHO CAJMAJRA (pela orcletn) requer a r-etirada 
doa emenda n. 95. 

O SR. PIRESIThEN-TE d-eclara, que não pó de acceitar o reque-
r.imento, po.rque não é feito 'Pelo autor da emenda . 

Posta a votos é rejeitada a emen-d-a n. 95. 
·P-osta a votos é rejeitad-a a emenda n. 96. 
E' ra,nnunciada a votação -da seguinte emenda -sob n. 97, elo 

Sr. -Raul ·F-erna·ndes. 

Art. Os contractos p-ara obras necessarias .aos serviços do 
M·inisterio da ·Agricultu•r-a, Industr-i·a -e Commerci-o ·poderão ser 
feitos pelo prazo de rdous anno·s: 

Pa.ragr.a:pho unico. Poderão ter igual duração ·os co-ntractos 
par-a o fabrico e fornecimento de instrumentos ·e apparelhos para 
o Observatorio Nacioual . 

Art. Fica ·O· Governo autorizado a daJ· organização ao serv-iço 
da 'Pesca, dev-endo para es·se fim: 

a) manda·r .proced-er a:o inquerito detalhado do ·estado actua.l 
da p·esca ·e ·das ·condições de vida, ép()cas da procreaçâo, desova, in-
cubação das diversas especies .d·e ·chelonios, peix·es, crustaceos e 
mo-lluscos mais apreciad-os; 



230 

b) mandar proceder ao levantamento da carta bathym<etrica. 
da costa, determinando e localizando as .pesqueiras; 

c) promover a instrucção e auxilio aos pescado.r-es e organiza-
ção de co-opel'ativas entre elles, d·e mo·do a. proporcionar a mai'or: 
so=a de lucro ao seu trabalho; 

d) prover, .por meio da piscicultura em .graud,e -escala, o pü--
voa;mento das aguas nacioruaes com as especi-es mai-s apl'eoiadas, 
quer indígenas, quer exoticas e ta.nto de agua doce -como sg,lgada. 

P.ara,grapho unioo. A's em'l_)r-ez'as ·d-e pesca que se org-amiza --
l'lem -com a autol'ização d·o Governo poderão ser concedidos os se-
guint-es favo~·es: 

ct) concessão ·de marinhas e terrenos publicos .nas costas de- · 
terra finn e .e nas ilhas, •paa·a a fundação d-e seus estabelecim-entos; 

b) isenção de todos os direitos d-e importação dos a-pparelhos 
de pesca e do material para a ·confecção e !l'epar-ação· destes; 

c) ·isenção d-e tod-os os diPeitos ·de -importação pm·a a;,s embar-
cações, quer á vela, qurer a v.apo.r, -ex-clusiv-amente destinadas á 
pesca, pelas suas disposições e iustallações; 

d) isenção de todos os direitos d-e importação para os machi-
ni.smos e apparelhos e mais matePial neoessa-rio á insta-Ilação do-
serviço do p:reparo d·o peixe. 

Art . Fica -o ·Governo autor-izado a -dar nova organização ao. 
serviço de patent'ês d-e invenção, · modelos indu-striaes -e marcas de 
fabrica de co=ercio. · 

Art. Fica o Governo autorizado a despender até a quantia 
de 30:000$ com a r epresentação do Srasil na Convenção Interna-
cional de Policia Sl~nitaria Animal, a reunir-se em Montevi·déo 
em 1912. 

O SR . PRESIDENTE - Vou submetter a votos a -dita emenda.-
por partes. 

1São successiv.amente postas a votos e approvad-a-s as 1" e 3' · 
partes da -emenda n. 97. 

E' considerada prejudicada a segunda parte el-a emenda n. 97,. 
d-es-de as palavras "Art. Fica o Governo, etc ... " até "-do preparo-
de peixe". 

E' annunciada a votação .da segui•nte emenda sob n. 97 A, do 
Sr. ·Raul Fernan-des: 

A' ·2• sub-consignação da verba 4", accr-esc-ente"se : "e para. 
custe! o de automoveis". 
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Em seguida é posta a votos •e approvad:a. a r-eferida ·emend<t 
n. 97 A. 

E' .annunciada a votação da seguinte emenda -so.b n. 97 B, do 
Sr. Raul F ernandes: 

A' consignação da verba 20", aocTescente,se: "e custeio de au-
tomovets" . 

Em seguida é posta a votos .e approvada a r·eferi.da •emend\l 
n. 97 B. 

Posta a votos é rejeitada a emenda n . 98. 
•E' annunciad,a, a votação ·da seguinte •emenda sob n. 99, do 

Sr. Cunha M·ac·haJdo e outros: 
..;\.ccrescen te-se onde ·conv~er: 

Art. Serão coq1cedi·dos ás ·pessoas que se p1·opuzevem á inst<'ll-
lação da industr.ia si·derurgica no Brasil os favor·es do d•ecr-eto 
n. 8. 579, d-e 22 de Fevereiro de 1911, sob uma fómna condicional. 

Paragr.apho ·unico. Gaso <J Governo consiga novar o contracto 
assignado ·com •Carlos G. d1a Costa W-igg e T~·ajano Saboia Viria to 
de Med<eiros, -em voi.rtude do citado decreto, mi:nol,ando-lhe os f::l.-
vores -ou supprimindo-os, .as modificações conseguidas ficarão desde 
log.o extensivas aos novos concessionarios, ind·e.pendente de in-
demnização. 

ü 'S1R . P>RESIIUENTE - A esta emenda a Commissão offe-
r·eceu o seguinte substitutivo: 

"O Gov.erno, paTa o fi.m ·d·e .a;,ssegur.ar a livre concurrencia na 
industria siderurgica 110 paiz, pr.omovel'á a r ecisão do contracto 
celebrado com üa.rlos G. da Costa Wigg e Tra:jano •S·. V.iriato da 
Medeiros, em execução do .a,rt. 71 da lei n. 2. 35·6, de 31 de Dezem-
bro d.e 1910, e do decreto n. 8:579, de 2·2 de iFever·eiro de 1911 ou 
extenderá ás emprezas que se or-ganizarem para os fins da lei 
n. 2. 406, de 11 d•e Janeiro de 1911, os mesmos premias de manu-
factura a .que tivel'em direito es•s·es ·concessionari·os. 

Em seguida é posto a votos ·e ap.provado o referido substitu-
tivo da, Commissão, fican·do prejudi'cada a emenda n. 99. 

O SR. JOSINO DE ARAUJO - Peço •a palavra ·pe1a or·dem. 
o :sR . P.RESlDENTE - T em a ~alavra o noJ5Te Deputado·. 

O SR. JOSLNO 'DE ARAUJ.O (p ela OTdent) - ?ed.i a palana 
par-a fazer .constar da acta, a declaTação de que não tomei parte, 
por motivo de .susp·eição, na v-otação da emenda n. 99. 
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E' annunciada a votação da seguinte ·emenda. sob n. 100, do 
Sr. José •Bonifacio e outros. 

A' i!'ubrica 1·8" "-8-erviço de Yrotecção a:os Indios •e Localizaça•} 
dos Trabal-hadores Nacion.aes" augmentem-se 436:000$, sen-do a·éis 
200 : 000$ Jlla sub-consignação "Para occorrer a des.pezas com as 
inspectorias e levar a effeíto a fundação e mamutenção de centros 
agrtcolas, etc. "; 1•50: 000$ na sub-consi.g-nação "Para fundlação e 
ma.nutenção d-e povoações indígenas, -etc.", •e 86:000$ p·ara a verba 
"Despezas imprevistas". 

O 1SR. PRIESIDEN'l'E - A -emenda n . 100 está div-idi-d1a em 
d·uas partes. Está sem numero. E' a que se -encontra no fin·al da 
pagina •55 . A primeira parte vai das palavras "Rubrica 18"" . até 
"Gentro agrí-co-la", •etc. Esta paa·te tem parecer favoi'avel da Con; · 
mi.ssão e é a que se vrue v-ota.r . 

·Posta a votos -é .a;ppr-ovada a primeh:;a p-arte. 
E' an-nunciada a votação da seguiLda, parte -des·de " 150: 000$ até 

previstas". 
O SR . JOSE' -BONIF .A>CIO - P•eÇo a palavra pel·a ordem. 
O SR. P.RESlDENTE - Tem a palavra I> ela ordem o nobr-e 

Deputado. 
O SR. JOSE' BONIFACIO (pela onlern) - 1Sr. Pr·esidente, 

vou referir-me á segunda ,parte da emenda. Procur·a-se n•essa se-
gunda parte restabelecer a verb,a integral que o -ol·çam<elllto vig-ente 
con.signa para esse serviço. Trata-se de um serv-iço novo que vae 
produzi·ILd-o OiJ mais comp-l·etos ·e .beneficos -resultados. Tive occa-
sião de •explanar o ass·umpto em .discussão e n'uma, ·dias .sessões re-
centes . 1Si a Cama,ra me conceder •a distincção de ler-me, estou 
certo, não pod·erá !'ecusar a -emenda. 

Trata-se de uma ·causa que interessa a-os nossos indígenas, 
causa ver-dadeiramente nacional, causa sympathica, causa de bon-
dia:de, da justiça e do amor. (.Apoiac~os.) 

Invoco opinião -do illustre re-lator do orçamento da Agricul-
tur a. -Estou oer-to que ·S . ®x., espírito esdar•eci-do que é, dará o 
seu voto fav-oravel •á .emen:da, assim como espero que o mesmo 
f-arão os illustres' colleg.as, qu-e me .dão a honra Q.e ouvir estas con-
siderações. Era o que t -inha a -di:uer . 

Posta a votos, é !'ejeit·ada a referida 12• parte da emenda n. 100. 

O -SR. I·R'I:NEU MACHAIDO - ·Peço a ·pal•avr-a pela ordem. 
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O SR. PRESIID-EN'IIE - Tem a palavra -o no·br.e Deputado. 
O ·SR. :KRINIEU M•.A!CH:ADO (pela OTàem) - Sr. P:r-esi{ient~'1 

r·equeiro a verif.icação da vot ação. 
iPiroced-endo a v-erifkação da v<Jtação, reconhece"se t erem vo· 

tad·o a :favor 46 .Srs. D~utados •e contra, 68. 
A .2• parte da <emenda ·foi II"ejeitada. 
E' an.nunci-ada a votação da seguinte emenda sob .n. 1, da Corr.-

missão ·de Finanças: 

1.• - Incluamos e ·rua fv·erba ~9 · 200: 000$ par.a uma ·estação ex-
perimental de .carin•a de assucar ·em Pernambuco ·e 150: 000$ vara 
um •aprendizado agl'icola n<J Maranhão. 

•Em seguida é ,posta a votos e appT<Jvad.a a :rP.ferida 1" emenda 
da Commissão. 

·E' annundll!da a votação -da seguinte ·e.menda n. 2, da Com· 
missão de Finanças. 

12.• - Pa:ra subsidi<J -á viagem que fez pelo -inter:ior d-o p:aiz, de 
Goyaz ao Amazouas, o . 'Sr. •Savage La;11do-r, •a .quantia de 30:000$, 
papel, por conta de consignaçã-o da verba 4•. 

O ISR. BUIDNO DE ·AN:DRAlM. -.Peço a palavra pela -ordem. 
O SIR. BRJESJ!D-ENTE - Tem a palavra {) nobre Deputado. 
O SR. BUIIDNO DE ANIDRAJDA (pela ordem) - Sr. Pr·esi-

dente, v<Ju loer á Casa a emenda que é do teôr seguinte: 
"tP·ara subsidio á via:gem que ·fez pelo inter-ior d<J paiz, de 

Goy.a.z ao :A.mazon-as, o 'Sr. 'Savlllg.e •Landor, a quantia de 30:000$, 
p.lllp·el, por cçmta da consLgn.aç_ão da v-erba 4"." 

Pergunto: is-to é economia? 
Vae s-e dar, creiü qliJe pel-a segunda vez, subsidio a um viajo' 

que só anda por caminhos trilhados? 
IA:gora mesmo, este Sr. Savage Landor está •Jlaz.endo uma vh-

gem, d·escobrindo uma parte -da Amerka, a Tespeit<J da qual já se 
escreveu um -livro •publi-cado em 1.&3·4. Es-te Sr. La11dor está desco-
brindo pela viges·ima vez o ·Br.a.sil. 

Sr. 'Presidente, per-gunto: qual -o serviço que j á p1'estou a este 
Pllliz ·este desco.bridor de caminho-s percorrldissimos? 

Como justifica a Co.mmissão de Finanças esta despeza, e como 
· se va.e votar ·este >esbanj.amento? 

16 
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Sr. .P.resldente, v.endo a Oomm'issão, com a sUJa severidadE, 
cortar uma verba que já existi•a no orçamento passado, e a,gora 
lançar o-s dinheiros publicas nas alg.i-beinas desse estrangeiro inutiL 
que até agora, nada p.roduz.iu, nada descobriu, nada escr-eveu sobre 
este paiz, pergunto: onde ficou o eriterio da economia? 

Peço, !POis, á Camara -que vote ·contre a Commis-são nesta 
emenda. (Muito bem.) 

O .S'R. PEDRO ;iVIOA!CYR (p ela ordem) - Sr. Presidente, 
ap.roveito a o:p·portu·nidad.e, que Ill;e é fornecida pelo honna.do Depu-
tado por S. ·Baulo, ·para dizer tambem alguma co usa a respeito da 
attitud-e .d,a Ca.mara .e da Commtssão de Finanças. 

Ouvi com a .'maior attenção as .palavnas :p.roferidas pelo hon· 
rado leader .da mai·oTia, quatl1do, se a:ne não :Balha a .memo.ri•a ou 
não -in-terpreto infielmente o seu .pensamento, aoonselhou a Ca-
mara ·e o.s seus tamigos .politicos ·da maiori,a :a, aco.mprunharem a 
Commissão de Finanças no intuito de se fazer a reducção das des· 
pez·a.s. 

Penso m esmo que :S. Ex. decl<arou que -daqui por deante, isto 
é, n.aquillo que se votasse na -sessão .de hoje, se.riarn Tejeitad.as todas 
as ·emendas qu e pudessem i'mportar augmento de despezas, visto 
como já não seria, possível altera;r o que .até -hont81lll passou, pelo 
voto soberano -d·a Ca;ma:Ta, voto que é sempre superior ,ao par-ecer de 
todas as Co'mmissões, sej.am ellas qua;es forem. (Apoiaclos.) 

Ao anesmo tempo, porém, que S. Ex. enunci·ava este cons•.o-
lho ·e que · a, illustre Comnüs-são de F ·inanç;as, hontem, e cr-eio 'que 
ainda h-oje, se julgava desautor.ada pel-o voto da Camara, para a 
qual trabaHra com os seus .ensinamentos e as s-uas informações, o 
o.rçarnento da A,gricu.ltur·a e ra votado, como acabo d·e ver por uma 
rapida in.gpecção das em endas, ·com augmentos ·de eenten,ares e 
centena,res de contos, aug.m entos a:pprova,dos pelo proprio voto in-e-
quivoco .da Commissão. (ApOia·clos . ) 

Sr. P.r·esidente, nã o ·póde hav-er dous pesos -e duas medidas; 
não póde h_aver d-ous criterios e dua;s orientações differe.ntes quando 
se trata de ma<teria orçamentaria .. 

Si não é poss•iv-el, no Ministerio .da Viação, no M·in-isterio da 
Fazenda, ga:star .além d·e ceTto limite em virtude -da:s ·neçesf?idades 

l 
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premer1tes -desta hora, não se póde .da mesma fórma -ga,star immode-
r111damente pelo tMinister-io d:a Agricul-tura. 

Aqui estão, -entretanto, varias ·emendas, .approva,da,s pela urp.: 
nimidade da Commissão .U.e Finanças, consíg.namdo ·creditos de ré.is 
100: 000$, de 200$: 000$, até ·de 1. 400: 000$, ouro; .esta. a que •·esta-
belece a ver-ba ,p.ara a prDp·ag;anda econ:omioca dD l)aiz no esüan-
ge1r.o, a •üelebre " Embaixada. •de Ouro", •emendas essas acüeitas peli! 
m111ioúa com a ·collabo·r·ação expressa da Commi.ssão de Finanças, 
quer por meio de parecer, quer :recenteD;J!en:te no plenario, pelJ 

. voto. 
Aproveito, como disse, a op·p-ortu;nid.a,de do enca,minha.mento da 

votação para .fazer ·esta,s considerações que demon•stram a fLagrant e 
incoher.encia -do procedimento a que alludo, o qual, por~anto, não 
póde servir de norma irrecorrív-el par,a ·a nossa conducta d·e ora em 
deante. 

:Desejaria que o nobre rel-atox do orçamen:to da Ag;rkultura 
infor.masse ·á Camara dos D eput111dos, -ao menos ern üonjunto, quaes 
os motivos, quaes as razões, quaes o.s -fundamen.tos que levaram, 
não S'S. EJEx., m111s a Commissão de F-ina,nç-as a 111üüeitar, a acon-
sel-har, a votar . todos .esses augmeútos, que impo-rtam em um en-
cargo de milhares e milhar-e.s de contos para o 'I'hesowro Nacional. 
(Muito be1n; muito bem.) 

O SrR. RAUL •FElRINANDES - Peço a pa.lavra l) el.a o·rd·em. 
-o ·SR. P.RE-SliDENTE - Tem a .palavra o •Sr . r elator, para 

en.cami·nhar a votação da emen:da n. 2. 

O .SIR. RAUL FliDRNA:NíÚES (pela orclem) - Sr. Presidente, 
vou •eilCa,minhar a votação -da' emenda n. 2, proposta p.ela Oo.= ·iS-
são. 

Fazendo-o, ·PO·rém, o(}umpr<> o dev·er de tomar em üonsideração 
as observações .do •Sr. Dep-utado tMoacyr, tendentes a demonstrar 
uma incoherenci-a ·da maioria .e -d.a .p.ropr-ia. Commissão de Fiuam-
ças, quando se compara o procedimento de hontem .ao de hoje. 

: Não ·as-siste a menor razão •1110 nobtre Deputa.do na cen-sura que 
irrog·ou á Co·ri:J..missão. 'Si >S. Ex . houves•se Ji.do ·com attenção c 
par.ecer, teri·a visto que ·eu disse, e commigo concordDu a 'Commts·-
são, que o p·roposit o do Governo, coneer.nente ra.os ·córt-es nas des-
p-ezas, rpara ·con-segU:ir o equilLbrio orç.amenta;r-io, •energicam~nte se 
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fez sentir no .d·e!J'artamento da Agricultur,a, mais sacrificado 11o 
.que qualquer dos outros, porque a ver:d,ade é ·que o qtte se fez, em 
.materia de propo.sta o·rçamentar.ia, :nelativamente ao Ministerio da 
Agricultura, foi uma conta de chegar. 

Era predso mand·ar á Camara um orçam'6fnto se.m aef'i Çit_: 
cortou-se a esmo1 sem medir, sem .calcular as possibili-dades das 
v-erbas em r,el,ação aos serviços que estavam in.stituidos. 

O resultado foi que o Governo, disposto a manter -essa redu-
cção de d·es·peza, ainda, mesmo P'rejudicando ·serviços· já organiza-
dos ou em caminho {!e organização, não encontrou para 'isto ,apoio 
na Cama:ra. Surgiram de todas as ·bamoadas, d,a maioria como da 
minoria, rpropostas tend-entes, pelo menos, a restabelecer as verbas 
anter:io.re;;. 

A Commissãoo !llão ,a:ugmentou a .despeza.; a C,ommissão ~con

cor.dou com algumas emendas que restabeleciam em parte algumas 
das verbas do exer.oicio anterior. 

UM: :SR. DEPUTADO - Não concordou .com os có.rtes. 
O SR. RAUL !FERNANDES -A CO'mmi·ssão •arunuiu a uma conentr: 

que se ma.nifes·tava ir.r.esis.tiv•el ·n-o seio da Cama11a, no .sentido d3 
Destabeleoer verbas -do ·exerci-cio anteTior, ·em .relação ás despezas 
do MiJJJisterio, porque se t1nha -demonstr.ado á evidencia que a .pro-
posta do Governo era impx.atitCavel. 

-Manter-.se,hLa no Mi!lliste:rio :a;penas o .appar·elho burocraJtico, 
sem verba para se executar os trabalhos u.teis. 

As v·er:bas il'telativ,as a nucl,eos coloniaes, a servdço de propa-
ga,nda de productos brasileiros no ext-erior, a a:uxili-os á agricui-
tura, a transporte de animaes, a ad-ubos, ~ machLn.as agJ·i.colas, á 
immigra.ção e colonização, todas -ella.s consignavam os fundos ne-
cess·arios .para manter o :pessoal burocrati-co ·determinado po:r le;s 
permanent·es, ao mesmo ,tempo que so.tfr.iam cór.te na parte refe-
rente a-o ma!Je:rial, de modo que ficava •o Governo conserv.ando ulJl 
funccionalismo inutll por não ter funcção. 

A Comrnissão, restabelecendo .ess'as ver.bas, pr-opoz despez·as, 
-ainda assim m-enor,es do que .ru:; ·do -orçamento ·passado, ·e transigiu 
em parte çom as 130Ucitações d-os seus collegas. 

O ·SR. !PEDRo iMoACYR - ~z mais o·u menos ·com-o o Senado, que 
aug.mentou a despeza ,do orça,mento da Fazen'!ia. 



.o SR. RAUL !FERNANDES - Não sei o ·que o Sen.a'!lo está fazendo; 
estamoo t:r,a,tando do ·que :fez a Commissão de iFi-nanças da Camarã:. 
Esta Commi6são não elevou despezas; tran·s.igiu -com algumas emen-
das para manter as v.erbas existentes. 

U:ilr SR. !DEPUTADO - Mll!ior.es du que as da proposta do Go-
verno. 

0 SR. RAUL FERNANDES - 0 !Governo "COT·tava qull!St oito mil 
contos •em um orçamento de ·27 mil contos (apartes), mas a Ca-
ma:ra verificou que isso .desorganizava os serv-iços . Mini-sterio ;novo, 
deixaria de agir por .falta ·de v·erba; ser-i·a então melhor despedir 
os funccionarios. (Ha muitos apartes.) 

A Camll!ra não poud-e annuir á. proposta do Governo; achou 
que não convinha desorganiz.ar os serviços de agr-icultura, que são 
reproductivos . (Pausa.) 

Quanto ã -emenda que me traz á. tribuna, relativa ao v.iaj.ante 
inglez' Si!'. Sa;v;age -Landor, que ;percerreu o paiz, em villlgem de 
Goyaz ao Amazonas, devo in~ormar ã Camar.a ·que .fo-i sugg·erida no 
selo da Comrni·ssão por um colleg-a ora ausen.te. 

'S. ·Ex. ·d-eclarou que s-e t-ratava de !pessoa eminente, .que tinha 
sido induzida .a realizar essa v-iag-em sob promessa '!le auxHio do 
Gov-erno Fedel"al, que o aux.i-Li·o era ·indi.spens-av.el ·ãs despezas da 
vi.agem, que contava, •portanto, que a Gamara votasse a verba n~ 
cessa-ria a tal emp11Efuen·dimento. 

A C'ommissão rann•uiu a -esta oin.form.ação '!le um .collega, sem 
ter ouvido -o Governo a Despeito, o que niílo fez po.r falta de tempo. 

-A emenda foi .prop:os·t-a na occasiã-o em qu·e tinhll!m-os de ass1· 
gn.ar o parecer, de modo que, ·no momento em que fallo á Oamara, 
Lgnoro se -o Governo tiurua ou não ·comp-romissos com o Sr. Landor 
ou si se trata antes de -iniciativa de ordem mo'l'al. 

·São as informações que tenh-o a -dar ã .Camar.a, fazendo sentir 
qu·e a Commissão não tem empen·ho na approvaçã-o da emen-da, 
porque ignm~a o-s .motivos que l<evaram aquelle collega a -pro.pol-a. 
Si elle .alludi-u a -compromisso-s, i·gnoro si são esses üe ordem moral 
ou jurídica. (Muito b.em; muito bem.) 

O S1R. THOMÀZ CAV.A:LQANTI (para encaminh<ur -a vo-tação) 
S. Presidente, vo-t-o cbnfra a remenda, e voto contra, .por uma 
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razão muito · simples: -,ainda ha ,pouco :tempo, ~esse ~estr.ange.ir:O re· 
cebeu 30: 000$, .e não- sei a que veem agora mai-s ·esseB 30: 000$000. 

·Posta .a .. votos, ·é r>ejeitada a emend-a n. 2, da Commissfuo. 

'E' annunciada .a votação ·da s·eguin'te emenda sob n . 3, da Com· 
missãp de 'Finanç:aJS. 

Verba }8": 
· Accres c·en te-se:· 
Pa.rà pagamento, na .fór.ma dp art. 30.6 do :reguLamento appro, 

vado pelo tlecreto n. 7. 751, de 23 de Dezembro de ·1909, de aluguel 
àn•mai das 'faz,enod<a;s :naci-onaes do !Rio Branco, trarrsferi·das do M;-
nisterio da Fazenda para o dr;, Agr-icultura, de conformidade cor:.1 .o 
art. ·51, lettra c, .eLa .:l-ei n. 2.3·56, de 31 d·e Dezembro de 1910 
10:000$000 . 

Para a in.stallação dos centro-s .agr-ic@las -c-reado:s :];)elo rlecreto 
n ? '8 :-937, de- 30 ,d,e .AJgo:;;to ·de 1911, nos Estados do MiliiT•anhão, 
Cea:ra, Rio Gi·-ande do Norte,- Pern,ambuco, A~agôas ·e Minas Gera;~s 
.:__:_ 800 ' 000$000. 

:Para .a in.stallação •dflls .povo,açõ~s i·hdi-geuf\Js, cr.eadas pelo ·de-
creto n. 8. 941, •de 30 de Agosto ·d·e 1911, em Itaporan-ga, ·s. P:f!,ulo; 
S. J·eron;ymo, Paraná ; S. Loure1íi/o, Matto Grosso, e T-o.cantíns, 
Goya,z - 500; 000$000. 

O ·sm.. BIEZERIRIL 'F\ONT'IDNELLE - Peço a ·palavra para 
encaminha:r a votação. 

O <S.R. ·m'l.ESJDE;NTE - Tem a p;al-avra o nob.re Deputf\Jdo. 

:0 :SR . BEZERRIL F\ONTENELLE. (p-ctra ehcaminhai· ' a vo-
tação) -- Sr. Presidente, peço a V. Ex. par'a dividir esta emend_a em 
duas partes. P·elo que ,a Cama,r-a ]á v·otou, não pôde approvar a se-
gunaa .parte d·esta emen.da. 

A emend'a devi:a ser dividi.da aliás em tres partes. 

O . SR. RAUL 1F\E.RNANDES - Peço a pal-avra, par:a -en.cami-
nhàr a votação. 

O :SR. PiRJE·SIDENTE - _Tem .a _palavra o 'Sr. :relator. 

O S1R . RAU!L IF\ERNANDIDS - Sr . . Presidente, o nobrce Depn-
trudo pelo :tGeará . tem razão no pedid-~ que acaba de fazer . 

Houve- )1111' ;equivoc-o. _na impres-são do p.aiTecer . A _GoJ:Íll;;i-ss~o 
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pr opoz a verba r elativa · :a;O p.a;g.amento do arrendamento a nn·ual das 
fazendas nacionaes no Rio Branco, que pertenciam ao . Ministerio 
da !Fazenda e fo;ram tr.a,nsferi-das ao Ministerio da Agr icultura. 

· (Sussurro.) 

O SIR. PRE•Sl!DEN'I1E --,.- P·eço a attenção da Camara. A ·MesJ. 
tem iiJ.ece.ssid:a,de de ·ouvir o que ·está dizendo o r el-ator e não pôde 
ouvil-o por causa do sussu.rro. 

0 SR. !RAUL F ERNANDES - Dizia eu, .ST. Presidente, .que :a veTba 
rela;tiva ao pa.gamento do arr.end.amento das fazendas ·n.acion.a,es :em 
R io iBranco, era nece.ssaria , visto como essas fazendas que er am 
pertencentes a;o l\IHnisterio da ·Faz·enda, foram trailllsferi.da.s ao da 
Agricultura, e o Min.isterio d.a F.azenda recLamava ·pagamento d·J 
arrendamento no valor ·de 10 contos . 

QuantD á segunda ·p.arte, que ·se r·efere ao pagamento de .réi.s 
500: 000$ para insta Ilação ·das povo·a.ções indígenas, m·eadas pelo 
d-ecreto n. 8 . 941, •cl.e 30 de Agosto d e 1911, :foi uma emenda que eu 
apresentei ·á Commissão e a ·Commilssão não acceitou, e ·eu, por es-
quecimento, deixei de riscar. tNão é, portanto, emenda da Com· 
missão. 

O SR. MONTEIRO DE :SOUZA - Peço a p.al:a,vra para en ca.· 
minhar a votação. 

O SR. PIRES:EDEN'I\E 
votação o nobre Deputa;do . 

T em a •palavJ·a para encaminhar a 

O 00. MONTEIRO DE SOUZA (pela orcle1n) diz ·que .a emenda 
não tem razão de ·ser, pois que a paGsa;gem das fazendas do Rio 
Branco, do Ministerio da Fazenda para o -da Agricultura, foi fe it::J. 
em virtud·e de um,a ·emenda sua, apresentada nos dous annos an-
teTioTes e nessa autorização não ·existia essa clausula de paga·. 
men.to ao Ministerio da •Fazenda, mas .as -clausulas de serem divi-
dida:s em lotes as fazen.das -e arren'Cla;das por concm'Tencia publica, 
estabelecendo-se escolllis . 

O S.R. PIRESIDEN'DE - A emenda n. 3 vae ser votada até 
as palavras "d·ez co.ntos "; •a outTa •parte que v.ae d•esde a palavra 
"para" até 500 contos, .foi impressa· .por engano. Não é emenda 'da 
Commissão. 
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_ Os s·enhor·es que 'aJpp.rovwm ,a emenda da Cammissão queira,m 
se levantar, (Pausa.) 

.Appl'oY'ada. 
ISão suc•cessiv·a:mente postJa.s a votos e app.rov.3Jdas a;s seguintes 

emendas d·~ Comllli'.:lsão, d·e UJ.S. 4 a 10. 
4.• - V•erbas 10•, 1•6• e 17". 
([).e .accôrdo colll os novos regulamentos expedidos pelos ·decre-

tos ns. ,9 .'210, 9.195 •e 9 .194, ide 1,5 e 9 do corrente, substituam-se 
as respectivas ta:bellrus •pelrus seguintes: 



Natureza da deapez.a 

V.ERBA 10• 

JU NTA CoMMERCIAL E JUNTA DE CORRETORES 

(Decn~to n. 9.210, de 15 de dezemb?'O 
de 1911) 

I- Junta Commercial 

Pessoal : 0 ?'d. G1·at. 

1 Di rector da Se-
ta l'ia .... .. .. . 3 :333$334 1 :666$666 

2 1" officiaes . . .... 5:600$000 2 :800$000 
2 20S of.ficiaes ..... , 4 :000$000 2 :000$000 
4 3°5 officiaes . ..... 3:200$000 1 :-600$000 
1 Por tei ro . . ..... .. 2 :400$000. 1:200$000 
1 Ajudante d€ por-

teiro . .. ······ 2 :000$000 1:000$0 00 
Continuo 1:600$000 800$000 
Servente (salario 

mensal de 150$) 

Matetial: 

Art 'gos de expedien te . .. ..... ... .... . .... . 

Publicações, impressões e encadernações, 
acqutstçao de livros, revistas e j o-rn aes, 
despezas miudas e even tuaes . . .... .. .... . 

Acquis ição e concerto de moveis, -compre-
hendendo machinas d-e esc rever .. . . . ... . 

Aluguel de casa para o· ! unccion amento da 
junta . . . .' . . ... ... . . . .. ... . . ..... . . . . . . 

Taxa de esgoto ........... . . , . . . . . .. . .. .. . 
C0nsumo d-e agua .. . . . .. . ...... .. .. . ... .. . 

li-Junt a dos C'orretores 

(De'creto n. 8. 248, de 22 de set embro 
d e 1910 ) 

Pessoal: GTat. mensal 

Syndico dOS co-rretores . . ..... . . . 
Escripturario ........ .. .. ... . . 

800$000 
300$000 

PÓ r 
sub-consignações 

5:000$000 
16:800$000 
12:000$000 
19 :200$00 0 

3:600$000 

3 :000$000 
2:400$000 

1 :800$000 

3 :000$00 0 

7 :000$000 

3:000$000 

6 :000$00 0 
136$118 

36$000 

9 :600$000 
3:600$000 

P or 
consignações Pap·el Ouro 

63 :800$ 000 

1~ :172$118 82 :972$118 



Por Poc 
Natureza da defWez>a su h-consignações con signações 

1 Aux·i"iiar 
1 Servente 

Matenial: 

200 $000 
150$000 

Aluguel de casa pa;ra a Secr-etaria da Junta. 

Objectos de expediente e assign.aturas de 
jornaes ... . .... . ........ . ... - ......... . 

E ventuaes (carretos, vasil.ham·e de amostras, 
etc.) ................ .. . .... . .... .. ... . 

VERBA 16• 

-sERVIÇO DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO 

(Dec>·eto n. 9.195, de 9 de dezemb1·o de 1911) 

P·essoal: 0Td. G>·at. 

1 Director ..... . ....... . 8:000$ 4 :000$ 
3 Ajudantes ... ... . . - ... . 5:600~ 2:800$ 
1 BibliothecaTio ..... - .. . . 4: 000 $ 2:000$ 
3 Auxiliares . ..... . . .. .. . 3:200$ 1 :600$ 
1 Dactylographo ...... . . . 2:400$ 1 :200$ 

Encarregado da expe- I 
dição .......... . . ~ 2:000$ 1 :000$ 

1 Porteiro-continuo . .. . . J 

1 Guarda da bibliotheca.. 1 :60 0$ 800$ 
4 auxiliares praticantes... 2 :400$ 
2 Serventes (salario m ensal de 150$) ... . . 

Mater.:•al: 

Para acquisição de livros e movei.s , compra 
e expedição de publicações, e ncaderna-
ções, impressões, artigos de expediente . . 

2:400$0 00 
1:800$000 

2 :400$000 

2 :000$000 

1 :000$000 

12:G00$000 
25 :200$000 

6 :000$000 
14:400$000 

3:600$000 

6:000$000 

2:400$000 
9:600$000 

17 :400$000 

5:400$000 

82 :800$000 

Papel Ouro 

22: 80 0$000 

105:772$118 



Por Por 
Nari:ureza da desp.emo sub-'COnsignações consignações 

asseio da casa, ·publi.cação do «Bo.J etim 
do Ministeorio» , s ubstituição d<) ,pessoal e 
despezas miudas e imprevistas ........ . 

T otal da verba ................. . 

Quantia votada para 1911 e que é a m esma: 
do projecto da C'ommissão de Finanças .. 

Di lfe rença para mai·s em 1912 .... . . . . ... . 

VERBA 17• 

SERVIÇO DE VETERIN ARI..' 

( Decreto n . 9 .19 4, de 9 de deze1nb1·o de 
1911) 

l-Pessoal: 

D i1·ecto1·ia 

Ord. Grat. 

1 Director ... .. .. ..... . 12:000$ 6 :000$ 
Chefes de ~ecção .... . . 8:000$ 4:000$ 
Directo.r do emba;Tca-

douro de animaes .. . 7:200$ 3 :600$ 

Ajudantes "" ( ' .... \ 
6' :400$ 3 :200$ 

Bacteriologista . . . . . J 
Yeterina rios .. .. .... , 

~ 5:600~ 2 :800~ 
Primeiro ·Official .... J 

Segundo official. . ..•.. 4 :000$ 2 :000$ 
Terceiros officiaes .. . .. 3:200$ 1 :600$ 

1 Pharmaceutico-.chimico .. 3:600$ 1:800$ 

> Auxiliares . . . . .. . . . 1 
I Dactylographo ..... 2:400$ 1:200$ 1 Encarregado do ma-

teria! ..... .. ... . . j 

110:000$000 

18:000~000 

24 :000$000 

10:800$000 

38 :400$000 

33 :600$000 

6:000$000 
9 :600$000 
5:400$000 

25:200$000 

Pape1 

192:800$000 

192:800$000 

164:600$000 

28:200$000 

Ouro 



Nrutuveza da. d~sq>,eza 

1 P.-atico de pharmacia l 
1 P~~~e)iro .. ~~a . ~~~- ~~to_- 2 :000$ 1 :000$ 
1 PoTtei-ro -contin.uo do j 

embar.eadouro .... 

1 Ajudante de bibliothe-
cario ..... . ......... 3:200$ 1:6 00$ 

1 Desenhi•sta. c alligrapho .. 4:000$ 2:000$ 
1 Dactylographo ..... . .. 2:400$ 1 :200$ 
1 Chefe do laboratorio 

de chimica geral . ... 8:000.$ 4: 000$ 
1 Assistente de chimica 

g·e>ral . . . . . . . . . . . . . . 6:400$ 3:200$ 
1 Chefe do .Ja)Joratorio 

de c himica vegetal.. 8:000$ 4:000$ 
:t Assistenoo de chirpica 

vegetal .. ...... .... 6 :400$ 3:200$ 
1 Chefe do labora torio 

de entomologia .. . . . . 8:000$ 4 :000$ 
J. Assistente de entorno-

logia ........ ... . ... 6:400$ 3:200$ 
1 Chefe do J.aboratorio. 

de phytopathologia .. 8:000$ 4:000$ 
1 Assistente de phytopa_ 

rt:hologia . ... ·'· ..... 6 ·:400$ 3:200$ 
'1 Con-se t'Vlador dJe ar-

cheologia . . . . . . . . . . . 2:400$ 1: 200$ 
2 Praticantes de z.oo logia 

(gratificação mensal 
de 15 0$) ..... . ...... 

1 Porteiro ••••• o • • • •• ' •• 3 :200$ 1:600$ 
1 Cor'!'eio o • • •••• • • •• • • • 1:600$ 800$ 

Esta emenda consulta as modifi.cações in-
troduzida;s pelo r.egulamento de 15 do cor-
rente :mez na organização do Museu Na-
cional. 

VERB!A 6• 

Tn'ULO I - "PESSOAL 

Redija-se pela seguinte ·fôrma, em virt·u llc 
do decret-o n. 9. 213, (!e 15 do corrente, 
que -re01·ganizou o seTviço: 

Por PoT 
sub-consign ações con<>ign ações Papel Ouro 

9:000$000 

4:800$000 
6:00@$00U 
3 :600$000 

12:000$000 

9:600$000 

12: 000$000 

9:600$000 

12 :000$000 

9 :600$000 

12:000$000 

9 :600$000 

3:600$000 

3 :600$000 
4:800$000 
2:400$000 302:400$000 



Por Por 
Natureza da despezoa sub-consignações consignações 

VERBA 6• 

SERVIÇO DE INSPECÇÃO E DEFEZA AGRICOLAS 

(D ecr eto n . 9. 213, d e 15 ele <le.zembr o el e 
1911) 

I-Pessoal: 

Di1·ecto1'ia 

1 Director .... . . . ...... . 
2 Chef·es de secção .. . . . . . . 
2 _ \ judan tes a;gronomos .. . 
4 Auxiliares agronomos . · . . 
4 P rimeiros •officiaes: ... .. 
5 Segundos officiaes . .... . 
5 TerceirDs officiaes .. . ... 1 

Esoceventes dactylogra-
phos ......... . ...... . 

~ Auxiliares de d e f e z a 
agrico:a . . ... . .. . . . 

1 Mecanico . . ..... . . .... ·. 
1 Guarda dO material. ... . 
1 Encarregado de despa-

chos ... . ... ....... .. 
1 E ncarregado de distri-

buição de plantas e 
1sementes .. . ....... . 

Auxiliares de distribui-
ção d,e plan tas ·e se-
mentes . ...... ..... . 

Porteiro ........... . . . 
Con.tinuos. 
Serventes ( salario men-

sal de 150$000 cada 
um) ....... .. .... . . 

I nspecto1'ias 

01'Ü, G1·at. 

12:000$ 6:000$ 
·8 :000$ 4 :OOO?i 
5 :600$ 2:800$ 
4 :800$ 2 :400S 
5:600$ 2 :80 0$ 
4 :000$ 2 :000$ 
3:200$ 1:600$ 

2:800$ 1:40 0$ 

3:200$ 1:600 $ 
2:400$ 1 :200$ 
2:400$ 1:200$ 

3:200$ 1 :600$ 

3:200$ 1:600$ 

2:400$ 1 :200$ 
2 :000$ 1: 000$ 
1:600$ 800$ 

!Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro , São 
Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Ge-
ra es): 

Ord. G?·at. 

6 Inspectores . . . . . . . . . . . 6 :400$ 3 :200$ 

J 8 :000$000 
24:000$000 
16:800$000 
28 :800$000 
33 :600$000 
30:000$000 
2 ' :000$0 00 

21: 000$000 

19 :200$000 
3 :600$ 000 
3 :600$000 

4:800$000 

4:800$000 

10:800$000 
3 :000$000 
4 :800$000 

9 :00 0$000 259:800~0 0 0 

57:600$000 

Pap·et ÜUl'Q 



Nrutu reza da despeza 

23 Ajudan tes .. . .... . .... 4:000$ 2 :000$ 
6 A ux iJiares .... . . ······ 3:200$ 1 :600$ 
6 Serventes (sala rio mensal de 150$) . . .. 

(Amazonas, Pará, >MaTanhão, Pia:uhy, C e a-
Tá, Rio Grande do Norte, Parahyba, Ala-
gõas, Sergipe, Espi<rito Santo, Paraná, 
Santa Ca;tharina, Goyaz e Matto Grosso) : 

Ord. Grat. 

14 Inspecto-res ..... . ..... 5 :600$ 2:800$ 
20 Ajudantes ••r • • · •••• •• 3 :20 0$ 1 :600$ 
14 Auxiliares . .. . .. . ..... 2 :400$ 1 :200$ 
14 Serventes (sala rio mensa l de 150$) .. . . 

Delegacia no Am·e 

Ord. Grat. 

1 Delegado ... . ... 12:000$000 6:000$000 
3 .A.uxi.Jiares ... ... 6 :66·6$667 3 :333$333 

Esta emenda põe a ve1·ba 6• de accônlo com 
o regulamento de 15 do corrente mez, que 
deu nova organização ao SeTviço de JJe-
feza Agrícola. 

1 Con tinuo .... . .... · · l 
1 Feitor do embarque ~ 1 :600$ 800~ 

de gado ..... ···' J 
1 Guarda ... , . . . . . . . . . . 1 :440$ 720$ 
2 I nt ernos . . . . . . . . . . . . . 1: 800$ 
7 Serventes (salario mensal de 150$) .... 

Inspecto1·ia.s veterinarias 

Ord. Gr -

12 Inspectores veteTina~ 

cri os .... . ...... ..... 6.:400$ 3:200$ 
29 Veter inarios .. . ... o.~ . 4:800$ 2:400$ 
12 Auxiliares de 1" classe. 2:4 00$ 1:20 0$ 
92 Auxiliares de 2• classe. 2 :000~ 1:000$ 
19 Serventes e 29 guardas (salario mensal 

de 100$) ...... .. ............ . ....... 

Por 
su b-consignações 

138:000$000 
28:800$000 
10:800$000 

117:600$000 
96:000$000 
50:400$000 
25:2 00$000 

18:000$000 
~0:000$000 

4:800$000 

2 :160$000 
3 :600$000 

12:600$000 

115 :200$00 0 
208 :800$000 

43:200$000 
87:000$000 

57 l40 0$000 

Por 
consignações Papel Ouro 

524 :400$000 

48:000$000 ~a2:200$000 

203:160$000 

511 :800$000 



Natureza da des,peza 

T'osto de Obse-rvação oe Enfermaria Vete . 
rinaria de •Bello Horizonte: 

Director (medico bacte-
riologista) ......... . 

1 Veterinario ........... . 
2 -~uxiliares ....... ..• . \ , 

F, screven te . , . . . . . . . . r 

7:200 $ 
4:800$ 

2:000$ 

3:600$ 
2:400$ 

1:000~ 

Porteiro-continuo....... 1 :600$ 800$ 
Serventes ( salario mensal de 100$) .. .... . 

li-Material; 

Di?·eotoTict, InspeotoTins e Postos 

Artigos de expedien te, ~nclusive a compra 
e con.s·ervação de machinas de escrever ; 
publicações de editaes, circulares e outrt~s 

no interesse d<O serviço, comprehendendo a 
R evistn ele VetminctTia e Zooteohwia; acqtii-
sição e encad.e.rnação de livros, ·revistas e 
jornaes scien.tificos e officiaes; compm. e 
cons ervação d e m.ovoüs ; aluguei.s de casas 
ou sa·l as para as Inspectorias e asseio das 
m esmas, e despezas miudas e eventuaes . 

Acquisiçã>o de vaccinas, medicamentos, ins. 
trumentos ci.rurgicos, utensíli os· e material 
de combate de epizootias, in.c:usive medi-
camentos e vaccinas .para distribuição gra-
tuita ~aos Iavra~o.res e criad·ores; monta.-
gem e cu steió de pharmacias, policlinicaH, 
laboratoTios e postos veterinarios e d.e 
observação ·e desinfecção, compTehenden-
do os vencimentos do resr>ectivo pessoal e 
despezas com a execução de m·edidas pro-
phylacticas e de inspecção veterinaria. 
não comprehendidas em outras consigna-
ções ... .... . .... . ............ . ....... . 

llespezas de tmnsporte de pessoal e mate. 
ria! ; compra, alimentação e ferragerrn de 
animaes e acqui.sição e conservação de ve-
hiculos para a conducção d•o pessoal nas 
zon•as em que nã>o houver meios ·rapidos de 
locomoçãio; arreios e accesso-rios par·a es. 
ses animaoes e vehiculos; dia·rias e ajuda.s 
de custo comprehen.dendo Q pessoal ex-
traordinario admittido para auxiliar o ser-

For Por 
sub-consignações consignações 

10 :800$000 
7:200$000 

9:000$000 

2:400$000 
2:400$000 31:800$000 

136:800$000 

1.070:000$000 

e:. 

Pape. Ouro 

746:760$000 



Por Por 
Natureza da despeza sub-cons·ignações consignações Pape l 

viço de irradiação e observação de e pizoo-
tias e o pessoal dü Instituto Oswaldo Cruz 
em seTviço d:o Ministeri·o d•a Agúcultura; 
ind ennnizaçãü e J'eexportação d e a nimaes 
e despezas im!Prev•stas .. . ..... .. ... . .. . 

Subvenção ao Instituto Oswaldo Cruz, de ac. 
cô·rdo ·corri o art . 125 do Pegulam~mto .... 

Total da verba .. . ... . . .... . . .. .. • 

VERBA 13• 

.Pessoal: 

Em v ez de 339 :746$ diga-se : 302:4 00$ de 
accôr·do com o regulamen to expedi do ,pelo 
d ecreto n.. 9. 211, ele 15 de dezembro de 
1911. e -em vez de «pessoal de nomeação 
do di-rector 65 :546$» diga-se: guardas. 
serventes, j ardinei'l'os, modelador e ca1'-
;pin.teiro, n a fôrma do mesmo regulamen-
to - 81 :000$, redigindo-se a tabella pela 
guinte fôrma: 

1 
4 

4 
2 
8 
1 
1 
1 
1 

VERIBA 13• 

MUZEU NACIONAL 

{D ec•·eto n. 9.211, de 15 d e dezemb•·o de 
1911) 

P·essoal: Ord. Gmt. 

Direato<- • • •• o •• ••• ••• • 12:(100$ ~:000$ 
Chefes de secção e 

professores . .. . .... . 8:000$ 4:000$ 
Su bsti tu tos ....... ... . 6:400$ 3:200 $ 
Natura-listas viajantes .. 4 :800$ 2:400$ 
Preparadores . . . . . . . . . 3 :600$ 1 :800$ 
Chefe de cultura ... .. . . 3:600 $ 1:800$ 
Secretario .... . ... ... . 4:800$ 2:400$ 
Blbliothecario o ••••• • • • 4:800$ 2:400$ 
Escri.pturari o . . . . . . . . . '3 :6 00$ 1 :800$ 

18 :000$000 

48 :000$000 
38:4 00 $000 
14:400$000 
43 :200$000 
5 :400$000 
7:200$000 
7:2 00$000 
5:4 00$000 

335: 000$0 GO 

48 :000$000 1 . 589:800$000 

2.336:560$000 

Ouro 



249 

O .SR. PRES!JDENTE-As em endas de us. 5 e 6 r-eferem-se ãs 
tabellas consequentes ·da .emenda n. 4. 

N. 7 - Verba 15•: 
Auxili-o ao IMus·eu Commewial, •etc., ·diga-s-e, em vez ode 120: 000$, 

100:000$ e accrescente-se: AuxHio á Sociedade {!e Geograph.ia do 
Rio de Janei-ro, 20:000$000. 

Verba 3", titulo I: 
Gratiflicações previstas na II, ILII e IV, ·da;s mesmas observa-

ções: 
Accrescente's·e: 
12: 000$, para atuender ã fisca;J,ização dos nucleos coloniaes 

mantidos pelos Estados na fó11Illa do .regulamento. 
Verba 11", titulo - P essoal: 
·Ean vez de 831:000$, diga-se 855: 000$, po,r serem 25 aux.ilirures e 

12 os dactylographos, de accôr<do com o r egulamento -expedido pelo 
decreto n. 9.106, de í6 ·de nov-embro de 1911. 

Verba 4•: 
Accl'escen te-se: 
A quantia de 1 . 920 fran-cos para o pagamento da contribuição 

annual deVIida ao "Bure'au International d•e la Propii"iété Indus-
trieUe". 

A segunda e terceira destas ·emendas aHend:em a ll'ecet!Jies modi-
ficações nos s·erviç-os 1do Pov·oamento do tSólo e Estatística; a ultima 
consigna a verba para paga:mento a que o Gov•erno está obr.i.gado por 
co.nvenção inte/I"nacional; e a primeira assegura á ben.emerHa Socie· 
dade de Geographia do Ri·o de Janeiro um pequeno auxilio para pa-
g.a:menJlO de aluguel de casa p:ua suas r euniões, sendo que a con-
signação proposta tem equivalente r ·edu<Cção na v-erba para auxil-ia:r 
o Museu Co:mmeroial, porque ·este Qccupou g~ratuitamente o edHicio, 
proprio f•edeml, antes cedido .áJquella socied·alde, e -o fez com a obri-
gação de ·dar á segunda condign-o alojamel).tO. 

N. 8 -Verba 6•: 
T-itulo li - Material: 
Fiscalização, ensino e pro·paganda da cultura do trigo, etc., -em 

vez de um fisoo.l ·e um a:judante, diga-se: dous inspectores e .dous 
ajudantes, de accôrdo com o regulamento expedido pelo decreto 
n . 9.213, de 15 d·e dezembro de 1911, .elevada a .respectiva consigna-
ção a 57:000$000. 

17 



Verba 13": 
_Material: 

250 

·Da consignação -- Instrumentos, mo!ielos, etc. - supprimam-se 
os diz-er-es: co.mprehendido o 'Pagamen,to -d-e um cwrpinteiro ·e dous 
serventes. 

iDa consignação - Para o.s t r abal!hos -e custeio do laboratorio de 
bi·ologia, supp-rimam-se as palavras - " a que se r efere o an:tigo 99 ·do 
regulamento". 

Ver.ba 9•: 
Em vez de: (decr-eto ·n. 8.359, ·de 9 de novembro de 1910) -diga-se 

(decreto n. 9.212, d·e 15 de d-ezembro de 1911). 
Titulo - Pessoal: 
Em vez d-e: um secretwrio bib!iothecario 15 :000$, diga-se: um 

secr etario-bibli·obhecario, 9: 600$. Em vez -de um auxiliar-technico 
3:600$, diga-se um preparjador de .chim·ica 5:400$. Ex.clua-se -um 
auxiliar juri·dico 9: 600$. Em v-ez de tres esocipturarios 14:400$ e 
um dactylog:rapho 4: 800$, ·diga-se: tr-es escripturarios 16: 200$ e 
dous -escreventes-dactylographos 8:400$ . Supp.rima-se uin ajudante 
dactyloga'apho 3: 600$ e -em v-ez de tres serventes 5: 400$, diga-se: 
quatro serven,tes 7:200$000. 

Titulo - M-aterial: 
Accrescente-se, antes da :palavra passagens: "g-ratificações do 

pessoal extranumer<ario, previsto no art. 28 do !l'-egulamento" -e ele-
ve-s-e a consignação a 120: 000$000. 

Verba 11•: 
Titulo II - (Officina typ·ographica). 
Em v•ez de tr-es ajudan;'tes d·e offidna a 3: 600$, diga-se: tres 

ajudantes de offi-oina a 4:200$ cada um, de accôr.do com o regu-
lamento, -elevando-se poll'tanto a consignação de 186: 240$ para 
188:040$000 . 

. Estas -emendas hrur-monizam as votações das verbas r -elativas á 
Defesa Agrícola, ao M·useu Nacional, ão Serv.iço Geologico e á Di-
rectoria de Estatística -com as -recentes r eorganizações ·de todo 
serviço. 

N. 9 - Verba 19" (deareto n. 3.319, de 20 de outubro de 1910, e 
decr-eto n. 9.217, de 18 de -dezembro de 1911). 

Titulo - .Pessoal: 
Lettra a) Em vez de seis lentes cathedraticos 57:600$, diga.se: 

oito l~ntes cathedraticos 76:800$ , sendo cinco l-entes .communs aos 
o, 
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cursos fun<lamentaes ·de ag-ronu.mia e veterinani'a, um lente exclu-
sivamente do curso fun-damental de veterina;ria .e dous que, .na 
fórrna do regulamento, exer.cem os .cargos <le ·dir-ector e vice-director. 

IDm vez de um p·rofessor de desenho 5.: 400$, seis cons·erva<loo:es 
14:400$, ·um ph:arma,ceutico 3: 600$ e <lous escripturarios 9:-600$, 
d·igarse: 

Um professor .de ·desenho 6: 000$, seis conserva:do•res 18: 000$, um 
pharmacel\tico 4: 800$ e dous escriptwrarios 10: 800$000. 

Lf1~ra c) Em vez de -dous mestres de -offi.cina 7:200$ e um 
mecanico 3: 000$ , di.ga-s·e: ·dous mestres -de officina 7: 600$ e um 
mecanico 3: 600$000. 

Lettr.a g) Em v·ez d·e nove -chefes de cultura 21:600$, di'ga-se: 
nove chefes de cultura 32: 400$000. 

Lettr.a j) Em vez de ·dous postos ·de selecção de gado nacional 
1:07: 200$000, diga, se tres fazendas-modelo de criação 64: 800$000 
a saber: 

OrdíJna<lo Gratificação 

3 -directores .. .. ... .. .... . . .. . 
3 encarregad-os ·de contabilidade 
3 auxiliares ...... . ... . . . .. .. . 
3 chefes ode cultura ..... . . . ... . 

Lettra m) Diga-se : 

6:400$ 
3:200$ 
2:400$ 
2:400$ 

3:200$ 
1:600$ 
1:200$ 
1:200$ 

Vencimentos 

2 director·es ..... . ......... . ....... . 
2 auxiliares agronomos . . ... ... . .... . 
2 professores primarias ..... . .... . .. . 
2 escreventes ........... . .. ~ . . ... . . . 
2 mestres para o fabrko de quei.jo .. 
2 mes1Jres para o fabrico da manteiga 

12:000$000 
9 : 600$000 

-6:000$000 
6:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

28:800$000 
14:400$000 
10:800$000 
10:800$000 

64:800$080 

45:600$000 

A .emenda attende ao accresc.imo de despeza -resultante ·da inau-
guração ·da -Escola Superior de · Agricultura, incluíd-o o fu'ncciona-
mento dos cursos do primeiro anno .lectivo, e da refo,rma -do ensino 
agronomico .decretada em 18 do corrente mez. 



N. 10· - Accrescente-se onde convier: 
Os ·cr·editos fixa~dos na lei n. 2.356, d-e 31 de dezembro de 19iO, 

para àespezas ·com a installação de um erilb'arcadouro no .po·rto do 
Rio dé Janeko e' de postos de obsérva:ção ·e d·esinfecção ·db gado, 
monta:g·em e custeio de pharma:C'ia:, ·polyclinicà e 'l'abo.ratorio vet.e-
ri·na:rio (verba 17") •acquisição de machinas, inst;rumentos; ferra-
mentas ·e· utens.i•lios agricolas, etc. (verb•a 6") e installação ·e ada-
ptação, ·etc. dos estabelecimentos d·e ensino ag•ronunüco (verba 19"), 
continuarão- em vigor no exercicio da presente lei. 

O Govern'o enconimendou ma teria( para as construcções e insta!· 
lações a que attendirum os credito~; mas . não últimol.l os serviÇos, 
que estes proviam por ·carencia de tempó. . 

Â subsi§'tencioa dos creditos, .p:ara '.complemênto dós tràbalhos 
ence,t,ados, é, pois, de necessidad•e. 

O SR. PIRESI·DIDNTE - A emenda n. 11 é a tabella que se 
encontra á pa~g. 57 ou entore as .pags. 56 •e a 57 . . 

.São successivamente ·postas a votos: ·e approvadas _as seguintes 
emendas da Commissão de F.inanças, ·de ns. 11 ·e 111. 

N. 12 -Verba 19• - Pessoal: 
Acc11escente-se depois de - Estação de machina.s ann-exa á Es-

cola Superior de A.g·ricultura: Ho.rto iFlo.r.estal (decret o n. 9.215, de 
15 d•e .dezembro de 1911). 

1 director .......... . ............................ . 
\ 

~ :~:~~:!es .. : : : : : : : : : ·:: : ._ : : :·: : : : : : : : : ._ : : : ~ :·: : : ._ : ._ ._ 
1 chéfe de cultu11as ............ . . . .. .' ............. . 
1 mestre jardinei-ro ..... . . . ....... .' . ... : . · ...... . . . . 
1 guar.da do mat~ial. ,- .. ... . . ..... . .. . .. : ... . : ... . 

Y.ênéimenfos 
12:000$000 
19:200$000 

•' 4: 800$000 
4:200$000 
3:000$000 
2:40()'$000 

45:600$000 

Pelo decr.eto n. 9. 215 de 15 do co-rrente, a secção agronomica 
do Jard.Lm Botani.oo .foi ~~ransferida para. o Departa:~ento do En-
sino Agronomico, constituindo um Ho•rto · Florestàl. A eménda at-
tende com a necessaria 'consideração ao augmento ·de despezà que 
disso ·resulta para os serv:iços custeados ' pel-a var.ba 19". 



Em vez ·d.e 467 :431$ d~·g·a-Sie 363 :720$, tra.ns-
ferin.do ..se paira a ver.ba 19• a importan-
cla. de 103 :711$ ;relativa ao pessoal e ao 
cuSIOOio e consel'Vação da .Secção .A,grono-
lllt.i•ca;, de oaccôrdo com o decreto n . 9. 215, 
de 115 de d·ezemJbro de 1911, e para ·a con-
.sig:nação «Diarias <lo pessoal \'<te " a 
importarrcia de 2 :000$ para iarda~~nto 
dos guardas PedigindoO-s·e pela s-eguinte 
fónma; a <ta:bélla do pessoal do .Jard im Bo-
tanioo: 

VERlBA 5• 

J'ARDIM BOTANICO 

Dec>,eto n . 9.216, de 1·8 de dlezemb>•o de ·1911 

P.essoal: 

Pessoal technico e ·administrativo : 

01·d. (yrat. 

1 .Director . .. . . ........ . 6:000$ 
1 Chef·e da rsecção de bo-

t an.ica .. ... . . .... , . 8 :000 $ 4 :000$ 
l Chefe dre secção de phy-

sio.Jogia vegetal ·e en· 
sa.io 1d'e sementes.. .. 8 :000 $ 4:000$ 

1 Che fe do l aboTatorio de 
chimica . . . . . . . . . . . 8 :000$ 4 :000$ 

1 Adudante da secção de 
bota;nica . . . . . . . . . . . 6 :400$ 3 :2 00$ 

1 Ajudante da secção de 
physiologia . . . . . . . . . 6 :400$ 3 :200$ 

1 Ajudante do Iaborarto-
·ri-o •de chlmica..... . 6 :400$ 3 :200 $ 
SeC'l>E<trurio-N•bmotheca-
rio . . .. ...... . .. .. . 

1 Escripturar.io ........ . 
1 \Preparador-desenhista .. 
1 PrepaPad.or de ;;himica . . 
1 'Natul'a:lista ( auxiliar 

6:400~ 
3 :6001 
3:600$ 
3 :600$ 

3:200$ 
1:800$ 
1:800$ 
1:800$ 

d·a secçãro de botanica) 
3 Natura listas viaj antes. 
1 Conservador do 'herba-

4 :80011 2 :40.0$ 
4 ;.800$ ~ :400$ 

r·io e museu. . . . . . . . . 2 :400$ 1 :200$ 
Oonserv!l!dm· ·d,o labo-

Tatorlo d·e ·chimica. . . 12 :•100$ 
1 .Jardineiro-ohefe.. ... . .. 3 :200 ~ 
1 Porteiro . . . . . . . . . .. . . . 2 :000$ 
1 F'eitor . . . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 
l !Continuo . .. .. .. . .. . .. 1 :600$ 

1:200$ 
1 :600$ 
1:0 00$ 
~00$ 
800$ 

1 Conservador de pla<>as (salario m en sa l 
d·e 180$000) . . .... . .... . .... . 

1 Pedl'eir.o (salalio m en.sal de 180$000). 
1 Canpinteiro (salari o •men sal ele 180$000) 
4 serven te.s (salao·io m e:n.sal de 1·50$000). 

10 Guardas (salario mensal de 150$000) .. 
20 J •ardineiros (sala·rio m ensal de 150$000) 

1 Crunroceiro ( salrurio m'E '!l15al de 1•50$000) 
20 T.rabalhadores (sa:lario me n. sal de 

120$000) .. . , . . . . ............. : . ... . 
20 Apr•endizes jardipeiros (salario mensal 

&e 30$000) . ....... .. ... ........... .. 

6:000$000 

12 :000$000 

12:000$000 

12 :00 0$000 

9 :600$000 

9:600$000 

9:600$000 

9:600$000 
5:400$000 
5 :400$000 
5:400$000 

7:200$000 
21 :600 $000 

3:600$000 

3:600$000 
4 :800$000 
3 :000$000 
2:400$000 
2:400$000 

2 :16 0$000 
2 :160$000 
2:160$000 
7:200$000 

1S:OOO$onn 
36 :000$000 . 

1:800$000 

28:800$000 

7 :200$000 250 :1l80$"000 
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Esta ·emenda reduz a verba do Jardim Botani'co, na conformi-
dad·e do trecente decreto de 18 .do corrente que r eorganizou ess·e 
estabelecimento. 

· N. 13 - v:~rba 18•. 
[)e accõr.do ·com o ·deC!"'e~o n . 9.214, de 15 do co.r-r.ente, que reor· 

ganiz-ou o serviço, façam-se as ·seguintes alterações na respectiva 
tabeÍla: 

T.itulo I - p ,essoal - 1Direct01rioa: 
Em vez de um director gera:! e dous suj)-dkectores, diga-se: um 

di rector e · ,dous chefes de secção; ·e.m v·ez de um desenhista 
7: 200$ ·e um auxiliar desenhista 5: 400$, diga-se: um cartographo 
8: 400$ e um ·desenhist:a 6: 000$; supptrima-se: um se·cretario, 1: 200$. 
Em vez· de 13 inspectores, 10 ajudantes· e 13 escreventes 235: 800$, 
diga"s·e: 10 ·inspe.ctores, 12 ajudantes e 10 escreventes, 212: 400$000. 

Essa emenda faz-se necessaria .para harmonizar a verba 18• 
com ü novo .reguiam.ento, expedido em 15 do co!'lrente mez com 
força ·de lei peio ·Poder Executivo, para reger o Serviço de Pro-
t écção aos Indios •e Localização dos Trabalhadores Nacionaes. 

N. 14 - Accrescente"se onde convier: 
"O credito de 1.'200:000$, aber,~o ·pelo decreto 11. 8.462, •de 27 de 

dezembro de 1910, para a ·transferencia do Observatorio Nacional 
para lo·cal mai•s conv·eni•ente, pod·erá ser tambe.m applicado na vi-
g.encia da presente lei á acquisição de .instrumentos ·e apparelhos 
para a nova i11stallação do mesmo observatodo. 

Esta emenda, l!'elativa a cr·ed~t;a .especial que deve vigorar em 
·dous .exercicios, tend-o a •]i)ermittir,-S•er emba'!'aços por ·PaJl'te do Tri-
bunal de Contas, a applicação do mesmo ·cr·edito á 1 acquisição de 
tnsbrumentos e apparelhos para o Obs-ervat·ori-o Nacional, ·cuja appa-
relhamento, aliás, é par;te integrante da sua transferencia e nova 
im;tallação ·em local mais apropriado." 

O .SR. PRESIDENTE - Não 1ha emenda com o n . 15. 
E' annu11ciada a votação da seguinte ·emenda n. 16, ·da Com-

missão. 
. Accrescent.e-se : 

Para -liquidação . -da conta ·de Louis H erma.nny & C . , 
(68 : 7•24$987) e da ·conta da Rio de J.an·eiro City lmptrovemeiJots 
Limibed ( 3 : 504$910) provenientes de fo.r.necimento e •ser viços pres-
tados 110 corrente anuo ao Jardim Bota.nico .,...,- 72:228$987. 

'O SR. HONORIO GURGEL - Peço a . . palavra pela ordem. 



O 1SR. PRE!SIDENT.E - Tem a palavra o nobre Deputado. 

O SR. HONORIO GU!RGEL (pela o?·dem) - .Sr. Presi-dente, 
esta emenda é uma innovaçã;o em mate.ria de contabilidade publica. 

Ella manda crear a verba de exer-ci-cios findos. em um orça-
mento ·que não o da Faz·enda. ' 

Além do mais, manda pagar u.ma despeza .feita ·em um -exercicio 
pela verba do exercido futuro , 'O que pr-oduzirá uma perfeita per-
turbação do systema de ·escripturação que nos l!"ege. 

Es.t;a emen-da só poderia -caber no :('vl.inisterio da · Fazenda, na 
verba eiléercicios findos, na qual ·estaria perfeitamente collocada; 
mas aqui no urçamento da AgJricuitura é uma innovação, aliás pe· 
rig·osa, para os interess-es da Faz·enda. 

A Camara que vote c·o.mo quizer. 
'I<'aço este -]}rótesto certo de que ·este precedente, si for és tabe-

leci·do, poderá nraz.er grav,es consequencias. (Muito bem.) 
E' rej·eitada a emenda n. 15 . 
.São successivamente postas a votos e approvadas as seg)lintes 

emendas da Co:rnmissão ns. 17 ,e 18: 
O Gov-erno, -em Mensagem de 19 do •Co-r.r-en.te, pediu credito para 

estes pagamentos. 
N. 17 - Fica o Governo autorizado a subv,encionar com as 

quantias adiante mencionadas as seguintes .instituições d·e ensino 
technko p1rofisstonal: Lyc€m. de Artes e Officios da Capital Fe-
deral, 48: 000$; Eseola !te Commercio Alvares Penteado, de S. Paulo, 
20: 000$; Lyceu Agronomico de Pelo:t,as, 15: 000$; Escola P.rofis· 
siona.l Benjamin Constant, de Po·rto Alegre, 15:000$; A·cademia de 
Commercio do Ri-o de Janeiro, 10:.000$; Instituto Commercial da 
Capital Fe,d,eral, 10:000$; Lyceu de Alrtes e Offi.cios de 'S. Paulo, 
10: 000$; ·Lyceu de Artes e Officios do Recife, 10: 000$; Academia d-e 
Commercio de ·Pelotas, 10: 000$; Escola de Commerdo do Ceará, 
10: 000$ ;·. Escola .P.ratica d.e Commercio do Pará, 10: 000$; Escola 
Mau·á, ··de Porto Al.egre, ·10: 000; Escola d·e Commercio d-e Bel! o Ho-
rizont-e ·e Maranhão, 10:000$ a cada uma; Academia de Commercio 
de Juiz de Fó.ra, 10:000$; Asylo Agrkola .Santa - Izabel, em Jupa-
ranan ~ aos Apren,dizad.os Agricolas d-e Patos, Leo·po.ldina e Lar 
vras, 10: 000$ a cada um. 

Art. Fica o Gov-erno autm.izado a auxiliar co,m a quantia de 
300:000$ a construcção do novo edificio do Lyceu de ArtclS -e Offi· 
cios do Rio de Janejro, sob condiçàó ·iie passar o edificio á pro· 
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priedade da Un.ião, '!lo caso de dissolução da .Sociedade P·ropagadora 
das BeiJas Al'tes ou si fôcr- d·esviado dos fins a que se destina. 

N. 18 - Nas obras do LMinisterio da Agricultura será pr.eferi·d·o, 
tanto quanto possiY.el, o emprego d·e madei·ras nacionaes. 

O 'SR. PRESIDENTE - Ha sob o n . 19 uma emenda que, por 
engano não f.igucr-a '!lo impresso. 

Esta emenda foi publicada no Diario do Congresso, mas, só por 
engano, não figura no avulso ·distributdo. E' uma em·enda da Com-
missão, nestes termos: 

. N. 19 - E' o Gov-ecr-no auto.rizado a abrir o necessario cr edito 
ruté 1.000: 000$ para dar ·execução aos ajustes .internacion:aes reali-
zados no senti-do de des·e'll.volv-er, •com a navegação, os serviços de 
colonização e defesa dos p1roductos brazileiros no ext1erio-r. 

O SR. if'.EDRIO MO.NCYR - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRES]DENTE - T em a palavra o nobre Deputado. 
O SR. PEDRO MOACYR - Sr. Presidente, eu desejava que 

a Cama:ra !Ille facultass.e o di·reito de pedir explicações á Co=is-
!ião a respeito do peiJlsamento desta emenda, visto que desejo votal-a 
com perfeito conhecimentJo de causa. 

O SR. RAUL FIDRNA!N[)ES - Peço a palavll"a pela ·ordem. 
O IS'R. PRIDSIIDEN'TE - T.em a palavra o Sr. relator. 
O .SR. •RlAUlL FERNANIDES (p ela ordem) -'Sr. Pr.esidente, a 

emenda autoriza o Governo a abrir ocedito com o qual possa aHen-
der a compromissos assumidos em conv.enios internacionaes, para 
auxi!.iar a immigração e attendm· á colonização. 

0 SR. PEDRO MOACYR - E' pedido do GOV·erno ? 
0 SR. ·RAUL FERNANDES - Sim, senhor. 
O SR. PEDRO lMoACYR - Estou satisfeito. 
Em segui•da é posta a votos e approvada a emenda n. 19. 
O SR. PRESIDIDNT·E - Os senhores que acham que o pro-

jecto assim emend81do em 2• discus·são passe á 3", queiram se le-
vantar. (Pausa.) 

, Foi approvado e vae ser ·enviado ·á Commissão resp ectiva para 
redigi!-o de accô,rdo -com o vencido para a 3" discussão . 



., 
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SESSÃO DE 26 DE DEZEMBRO 

REDACÇÃO PARA 3" DISCUtS•SÃO DO PROJEJCTO N. 307 DESTE 
ANNO ·E QUE FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA 
AGRICULTURA, IN DUSTRIA E COM<MERCIO PA]lA O EXER-
CICIO DE 1912 

O Congresso Nadonal ·decr·eta : 
Art. 1." O IFresidento da •Republica, é autorizado a des.pender 

pelas r epartições subord'inadas a.a Ministerio da Agricultura, In-
dustria e Commercio a quan t ia de 24 .150:969$420 papel e 900 :000$ 
ouro com os serviços especifi ca:do~ illas seguintes verbas: 





Por Por 
Natureza da despeza ~ub-consignaçõe.s consignações 

VERBA 1• 

SECHET.ATIIA DE ESTADO 

necreto n . 8.899, de 11 de agosto de 1911 

Pessoal: 

I - Gabin ete do Ministro : 

}

Ven.clmento.s. 24:000$ 
1 :IIinistt•o de Estado .Re~res e n ta. 

çao. . . . . . . 12 :00 0$ 

Seoretaráo officiaes e auxiliares (gratifica-
ções ) : . .. .............. ..... ...... .. .. 

Con~u l teres Technicos ( g.ratifi'cações) . . ... . 
Engenhe i•ro ( g!'a!tiificação) . . 1 . ......... . ... . 

Auxiliar Desenhista (Úafificação) ....... .. 

II - Directoll'ia Geral d·e .Agricultura: 

Ord. G.mt. 

1 Director Geral. . ... .... 12 :000$ 6 :000~ 
2 Directores de secção. . . . 8 :000$ 4 :000$ 
3 1•• Officiaes . .. ... ..... 6 :400$ 3:200$ 
4 3•• O:tificiaes.. .. ....... 4:800$ 2 :400$ 
7 :> •• Officiaes ...... . ·. .. . 3 :600$ 1 :800$ 
1 Continuo . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 800$ 
2 :Jerv·entes (salario mensal d•e 150$) ... .. 

IH - Directoria Geral de Industria e 
Commercio: 

1 Director Geral-. . ....... 12 :000$ 6 :000$ 
2 Directores d<e secção.... 8 :000$ 4 :0 00$ 
3 1•• Officiaes........ ... 6 :400$ 3 :200$ 
4 ~·· Officia.es........... 4:800$ 2:400$ 
6 l•• Officiaes........ . .. 3:600$ 1:800$ 
1 •_:onti.nuo . . . . . . . . . . . . . 1 :600$ 800$ 
2 Servent" s (salario mensal de 150$) ... 

36:000$000 

56:000$000 
26:400$000 
12:000$000 

7:200$000 

18:000$000 
24:000$000 
28:800$000 
28 :800$000 
37:800$000 

2 :400$0'00 
3:600$000 

18 :000$000 
24:000$000 
28:800$000 
28:800$000 
3·2 :400$000 

2:400$000 
3 :600$000 

137 :600$000 

143:400$000 

138:000$000 

Papel Ouro 



Por Por 
Natureza da despeza sub--oonstgnações consignações 

IV - Di,rectoria Geral de Contab ilidade : 

1 Di•'ector Geral .. . ... . . . 12:000$ 
3 Director·es de secç;ão . . .. · 8 :000$ 
8 1°5 Officiaes. . ... . .. . .. · 6 :400$ 

6:00 0$ 
4:000$ 
3:200$ 

10 2°5 Officia:es..... .. .... 4:800$ 2:400$ 
12 3°• Officiaes. . . . . . . . . . . .3 :600$ 1 :800 ~ 

1 JGontinuo . . . . . . . . . . . . . l :600$ 800$ 
3 Serventes ( sa,Iario mensal de 15 O$) ..... 

V - Po.rta;ria: 

1 Portei•ro . ............. 4:000$ 2:000$ 
1 Ajudant·e de Po.rteiTo ... 2:400$ 1:200$ 
2 Continuas o ••••• • •••••• 1:600$ 800$ 
4 ·ConTei os ... ... .. . -..... 1:600 $ 800$ 
2 Serventes (salario m ensal de 150$) ..... 

VI - Insta llações electricas : 

1 En<:a;r.regado . ................ . 
2 Ajudantes a 2:400$ ........... . 

Material: 

Venc. 

3 :600$ 
4:800$ 

18:000$000 
36 :OQ0.$000 
76 :800$000 

72:000$000 
G4 :800$ 00 0 

2:400$000 
5:400$000 

6:000$000 
3:600$000 
4:800$000 
9 :600$000 
3:600$000 

s:4po$ooo 

D espeza com a c onducção do min.istro...... 12 :000$000 
Ao-tigos de expediente, acquisição de .Jiv.ros, 

reVistas, j~r<n.aes .e outros impressos, enca-
'd ernações 'e impr essões ·prura o gabinete do 
minis!Jr() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 :000$000 

Idem, idem para a Dlr.ectoria Geral de 
Ag• icultur-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . . 10 :0 00$000 

Idem, idem para a Directo.-ia Geral d·e In-
dustria e Comme.-cio... . ............ . ... 10 :OQ0 $000 

I<iem Ldem para a DirectoTia Geral de Con-
ta:bi.Jidade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 15 :000$000 

Auxilio á :Dmprensa Nacional pa;ra a pu;t>H-
c ação do ·ex·pediente e <edita·es..... . ...... 12 o000 $000 

275:400$000 

27:600$000 

8:400$000 

Papel Our.o 

730 :400$000 



Por Por 
Natureza da des,peza su b"consignações consignações 

Elaboraçã•o , .revisão •e .publicação do re·lato-
rio do mk>..isbro ...... . ... . ....... ....... . 

Idem, id·em do almanack dO Ministerio .... . 
Despezas crniudas •e de prompto pagamento .. 
Serviço pos·tal e helegraphi•co. _ ............ . 
Conservação e custeio <Las instailações ele-

ctricas, cornpr ehendencl.o o ·elevador, cam-
painhas ·e a•pparelhos telephon.icos, .consu-
mo de gaz .e energia elect<rica: . .... .. .... . 

Conservação do jardim, ferramentas, adu-
bos, material prura imigação e o pagamen-
to de um jardineiro, com a diaria corrida 
de 6$ oe quatro a juda.n.tes com a diaria: d e 
4$ cada um e o da gratif-icação mensal de 
50$ a que se •refere a observa ção V da t a·-
be!la annexa ao regulamento de 11 de 
agosto de 1911 . . ..... .. . . . ... .. .... .. . . 

Para ·asseio do edifido, pagamento de quat•ro 
tra ba.lhadores incumbidos do m esmo com 
a diaria de 4$ cada um ... . . . . .. ... . .. . . 

Auxilio ao porteiro para a luguel d·e casa . . . . 
Fardam:<n to dos conre-ios, continuos e p oosoal 

lias ins tallações electricas, .de conformi-
dade .com a observação VI da tabel·la an-
nexa ao regulamento de 11 de agosto de 
1911 .. .. . ................... . ........ .. 

Din.rias dos correios nos termos da mesma 
observaçãio • . calculada .para 366 dias .. . .. . 

Con.sumo de agua ............... . ..... .. . 
P:;ra o serviço de registro genealo,gico d e 

animaes e r egistro ·e arohivo geral d e mar-
;;as para anima·es, comp;rehendendo o pes-
~oa-1 commission ado · para a execução do 
mesmo serviço e a acquisição .doe livros e 
mai-s o.bjectos, encadern ações ·e impressões 
relativas ao assum pto ... .. . . ....... . .. .. 

Total da verba .... .. . .. . ...... . .. 

VERBA 2• 

PESSOAL CONTRATADO 

(Art. 4• - allnea 3• da lei n. 1. 606, de 
29 de dez;embro 'd·e 19 06 :e aT-t. 53 .da .lei 
n. 2 . 356, d·e 31 de D ezembro de 1910.) 

Gr;Llifkações, dla;rias, ajud•as de custo ·e 
passag-ens el e pessoal contratado para ser-

20 :000$000 
15 :00 0$ 000 

6 :000$000 
10 :000 $0 00 

14:000$ 00 0 

10:000$ 000 

5 :856$000 
1:200$000 

3:600$000 

1:464$000 
1:080$000 

100 :000$000 25 7 ':200$000 

Papel Ouro 

257:2 00$000 

987:6 00$ 000 



Por Por 
Natureza <la despeza sub-oonsignaçõ E.s consignações 

viços tech nicos, 'comprehendenclo consul-
toa·.es, instruct01res, vet•eTinaiiosJ In estres 
d·e .afficina •e ·outo-o.s, na f ôrma da lei 
n . 1.606, d·e 29 de dezembro de 1906 . . . . 

Total da verba .. .. ...... . . ... : . . 

SERVIÇO DE POVOAMENTO 

(I?'IVI1'11ig ,·ação e Coloniz ação ) 

(Decr.eto n. 9. 081, d·e 3 de novembt:o de 
1911) 

I-Di?'ecto?·ia 

Pessoal: 01·à. 

1 Director ..... . ..... , .. . 12 :000$ 
3 Chefes de seéção..... .. . . 8 :000$ 

1 Intendente <l·e immigra- I 
ção .... . ... .. .... • . ~ 

1 Engen hei,ro de 1• classe J 

2 EngenheLro5 . d·e 2" c1a;s.se. 

7 1 os Officiaes .......... I · 
1 Alr<;h~~ista-almoxarife . . I 
1 Off!Cuul-pagador ..... . . 
1 Aj u dante de •en.ge. ~ 

nhe'i<rü .... . ........ J 
2 Ca;rtograp·hoo ..... .. . . 
·2 T r-au uctores .. .. .. • .. 

1 Interprete .. : . ...... . . . 
7 2os O·Hiciaes .. . .. ... .. . . 

8 3os Of.ficia:es .... .. .... I 
4 tA.uxiiiares de 'inter.prete J 
2 P.or;teiros . . . . . . . • . . . J 

7 :200$ 

6:800$ 

5:600$ 

4:800$ 
4:000 $ 

3:200$ 

6:000$ 
4:000$ 

3:600$ 

3 :400$ 

2:800$ 

2:4b0$ 
2:000$ 

1 :600$ 

18 :000$000 
36<000$000 

21:600$000 

20:100 $000 

117 :600$000 

7:200$000 
42:000 $0 00 

·62 :400$000 

PB.lPel 

250 :000$000 

250 :000$000 

Ouro 



Por Por 
Natu-reza da despeza sub-consignações consignações 

.. \ uxiliar de .expedição 
de irrnnigrantes .. .. 

Cqnti~uos. . . . . ... . } 
CorreiQS, . ........ . 
Guarda do Alrchivo . . 

4 'erventes (•swl-ario men-

Ord. Grat . 

2:400$ 1':200$ 

1:600$ 800$ 

sal de 150$000) .. ................. .. 
Di ~ rias dü -di•reotor n.a fôrma da .p.r1meka 

r•ar.te -da I das -o bservações que acompa.-
nham a tabella. annexa ao regu:amento 
approvado ·pelo decreto n. 9. 081, de 3 de 
>lovembro de 1911 calculadas ,para 366 
dias . .. ..... . . ... . . . . .. ............. . 

(.; ra tificações p rev:istas na H . III e IV das 
.mesmas observações, augmentad.a de -réis 
12 :000$ opara -attende•· 'á. fiscalização dos 
nucleos coloniae s mantidos pelos Estados. 
na forma d o regulam ento ....... . . . ... . 

,·, necessario ao serviço, inclusive- farda-
.nento para inter-prete e outros . auxilia-
res, transporte -do pessoal e ·a uxili{) ipara 
aluguel -de casa do pol'te1ro á •razão de 

7:~UO$vv~ 

16 :800$000 

7:200$000 

2 :928$900 

50$ 000 mensaes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 :000$000 

li-HOSPEDARIA DE IMMIGRA:NTES DA ILHA 
DAS FLORES 

Pessom!: 

Director 

1 Ajudante .... 
1 Almoxarif·e. 
4 Medicos . . ... 

...... 1 
.. ... J 

Orld. Grat. 

7:200$ 3 :600$ 

4:800$ 2 :400$ 

10 :800$000 

43:200$000 

19:800$000 

100:000$000 

Papel Ouro 

379:128$000 

479:128$000 

18 



Nruture:?Ja da desvezà Por Por 
sub-consignações consignações 

1 Escripturari o. 
1 Pharrnaceutico. 

01·d. Grat. 

3:600$ 
3:200$ 

1:800 $ 
1:600$ 

! ! . ~ 1..:. j .,. . ; 

5:400$000 
4:800$000 

1 Inrt:er,prete. - - . . - - .. l 
3 Patrões de lancha ... ~ 2:800$ 1:400$ 29 :400$000 
3 Machinistas de lancha J 
1 EscreventJe .. - .. . . 2 :400$ 1:200$ 3 :600$000 

1 Fiel de almoxarif·e. _ . 
1 Fiel do a11mazem de 

·bagagem .... . . _ . . . 
1 Pratico d·e pharmac·ia 1 
3 Auxi.Jia,res <le mter-

,pr-ete .. .......... .. 
2 Auxi-lianes d•e ex;pedi-

ção de immigrantes. 2 :000$ 1 :000$ 
1 En.cM'regado do ser-

viço de desinfecções. 1 

1 Machin"i-stas do ser- ~ 
viço de desinfecções 
e ~a illuminação ele-
ctnca ... . - . ... . .. . 

1 Enfermeiro ........ · l 
1 Enfermeira .. . .... . ·· ~ 1:600$ 800$ 
1 Fiscal de limpeza da , 

Il-ha .............. J 

30 :000$000 

7:200 $000 

4 Foguiostas (salrurio mensal d·e 180$). . ... 8:640$000 

12 Tri-pulantes de bate- , 
Ião . . . . . .. . . . . . . . . 1S a I ar i o mensal 

12 Marinheiros .... . ... ) 

20 Serventes . . . . . . .. . . . de...... 150$ 82 :S0 0$000 
2 rGozi.nhei.ros .. . . . ... . 

1 Ajud.ante de cozi<n.heiro (salario mensa l 
de 120$) ............................ . 

Mateorial! : 

O necessario prura o serviço, inclusive ali-
menta!)ão de imomigrantes -e empvegados, 

1:440$000 2.27 :280$000 

Pawei Ouro 



Por Por 
Nwture:;oa da despeza sub-consignações consignações 

conlõervação 'e •reparação da hospedaria •e 
suas dependenci·as (compr.ehendendo ope-
ra,·i'os e t•rabalhadores até o maximo de 
20 com as dia1'ias d.e 2$000 a 7$000) e 
ctespezas com a acqui·sição, custeio e con-
~ervação d.o material f luctua:nte .. ... 

[TI-SERVIÇO DE IMMIGRAÇ.0\.0 

Pa ssagens do exterior . . . ... .. ... . .. ..... . 
Trans,portes n.Q interior; recepção e hos.pe-

dagem nos Estado-s, comp.rehendendo a 
insta:llação e {)U\Steio de hos,pedarias pro-
visa rias nos termos do al't. 27 2 do regu-
lamento e as .passagens e dirurias do pes-
soal in.cumbido d·e acompanhar os immi-
grantes nos ·termos elo art. 182· ........ . 

IV~SERVIÇO DE COLONIZAÇÃO 

(Inspec to1·ias e Nucleos Goloniaes) 

Pessoa~ etteotivo : 01·cl. 

7 lnspecto res. . . . . . . . . . . 6 :400$ 3 :200$ 
5 Ajudan tes . . .. . . . . .. . ·' 4 :800$ 2 :400$ 
5 Prepostos. . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
7 Esc!'eventes. . . . . . . . . . 2 :000$ 1 :000$ 
7 Re-rventes (sa;,la;,l'ioQ mensal de 100$000) . _ 

M A~'ERIAL E PESSOAL EM COMMISSÃO 

O neeessa.rio ao -S&t"viça das Ins·pectol'ia.& i·n.-
c:usive a:luguel de casas, diarias, ajudas 
de custo e despezas de trans,porte; fun -
dação, conservação e c usteio d·e nucleos 
coloniaes (pessoal e materia:l) compre-
herldendo os ·estudos e ·tn'abal-ho.s prelimi-
nar'!ls prura a escolha de tenras e a acqui-

67 :200$000 
36 :000$000 
30:000$000 
21:0(}0$000 
8 :400$000 . 

320 :000$0·00 

200:000$000 

162 :600$000 

Pa-pel Ouro 

547:280$000 

ano :000$000 .. 

200:000$000 



:Nrutur·eza da desp-eza 

sição das m esmas ; despezas com a loca-
.Jização de immi.grant~s ·e com o paga-
mento .d:os Inspector.es a que se refere o 
art.. 192 ido regurlam·ento .. . . . . ........ . 

V-DESPEZAS EXTRAORDINARIAS. E EVENTUAES 

Prura attender a des,pezas impr-evistas eom-
!Preh en dendo as di!Spezas com {) .pessoal 
que fõr :em commi·sSão ao estrangeiro em 
,prov-eito do serviço de immigração ..... . 

Total da verba . ........... . . . 

VERiBA 4• 

EXPANSÃO ECON OMICA D0 BRAZIL 

Propaganda do caJ'é e outros IJ).Toduetos do 
Brazil n o estrangeiro e .representação do 
Brazi•l no Instituto Int-ernacional de Agri-
cultul'a <d1e Roma (pessoal e maJterial com-
prehendendo ,passagen s, gratificações, dia-
rias -e ajuda.s d-e c usto), dn cluida a quan-
tia <'Le 5 . 000 .francos de subvenção annua l 
á :Associa-ção In.ternacional do Frio e a 
<de 1 . 920 f·rancos para vagam•ento d·e con-
tribuição ·annual devida ao Bur.eau Inter-
national de la Propriété Industrielle . ... 

P a.ra o pagamento no •paiz de trabalhos d·e 
pro,paganda, compreh-endendo publicações, 
.traducções e acquisição de ohras, livros 
ou produeto•s d·estin.ados á !Propaganda 
das riquezas n a turaes e .(Lesenvolvimento 
agrícola -e industrial do Brazil ; hem as-
si-m a publicação das aeis, regulamentos 
e actos do Governo, cuja divulgação seja 
conveniente fazer, abono <'he dia'l"ia-s, gra-
tificações e a judas de custo ao ,pessoal 
j ncum.bido dos '!"~feridos tra.balhos e 
custeio de a utomoveis . ...... . . .. . . . ... . 

Tota l da verba .... .. .. . ....... . 

I 
Por Por 

o;;ub-consign ações consignações PaaJel 

:L 000 :000$000 3 .162 :·600$0()() 

100 :000$000 100 :000$000 

4. 489 >00.8$ 000 

300 :•0·00$0100 

300:000$000 

Ouro 

300 :000$0 00 

500 :000$000 

500 :000$000 



VERBA 5• 

JARDIM BOTANICO 

Decre to n. ().2116, ele .1"8 ele d:ezemb1·o rle 
1911) 

Pessoal : 

P essoal technico e admlnlstratiVQ: 

Dir,ector ..... . ..... . . 
Chefe da ·secção de bo-

:tanica ............ . 
Chefe de secção -de IPhY-

siologia v•egetal e 'Em-
saio de sementes .... 

Chefe do lab01r.atorio -de 
chlmica ..... . .. . .. . 

1 Ajuda:n te da secção -de 
botamica ........... . 

1 ,Ajudante ·da ;;-ecção de 
vhysiologia ....... . . 

1 Ajudante do Jabo1·ato-
rio d·e chimica . . .. . . 

1 'Secret ario - bibliotlmca-
rio .... .... .. . ..... . 

1 Escri•ptura,rio ........ . 
1 Preparador-desenhista . . 
1 Ptreparador de chimica 
1 Naturalista (auxiliar da; 

secção de botanica) . 
Naturalistas viajantes .. 
Conservador do her,ba-

8:000$ 

8 :000$ 

8:000$ 

6:400$ 

6:400$ 

r6 :-400$ 

6 :400$ 
3 :600$ 
·3 :600$ 
3:600$ 

4 :800$ 
4 ;800$ 

6:000$ 

4:000~ 

4:000$ 

4 :00 0$ 

3 :200$ 

3:200$ 

3:200$ 

3:200$ 
1:800$ 
1:800$ 
1:800$ 

2 :400$ 
2:400$ 

rio e museu... . . . . . . 2 :400$ 1 :200$ 
Conserv!l!d0r do labora:-

torio 'de ·chimi':!a... . . .2 :400$ 1 :200$ 
l Jwrdineii·o-cll-efe .. . . .. . . 3 :200$ 1 :600$ 
1 Porteiro . . . . . . . . . . . . . . 2 :000$ 1 :000$ 
1 F eitor .. .. .. .. .. .. . .. • ·1 :600$ 800$ 
1 Continuo . . . . . . . .. . . . . 1 :·600$ 800$ 
1 Conserrvador de !Placas (sala:r.i·o mensal 

<l e 180$000) ....... . .. . ..•...... . .. 
1 P wrei<ro (saJario mensal de 180$000) .. 

Po·r PoT! 
sub-consignações consign.açõ.es 

i : 

G :000•$000 

'[12 :000$000 

l ·2 :000$000 

12 :000$0.0·0 

9:600 $000 

9 :6010$0 00 

9 :600$000 

9 :60•0$00•1\ 
5 :·400$0M 
5 :400 $00.Q 
5 :400$0M 

7:200$000 
21 :600$00·0 

3 :600$0!\0 

3 ;.600$000 
4 :800$00•0 
g, :000$010•0 
2 :400 $000 
2 :400 $0110 

2 :160·$000 
2 :16·0$000 

Papel Ouro 



,--

Por Por 
Natureza da del>!h\'Da sub-'COn&ignações consignações -

1 Car;pi·n1eiro (salario mensal de 180$000) 
4 Serventes (salario mensa:l de 150$000). 

10 Guardas (salario mensal d,e 1509000) . . 
20 Jar'dinein·os (salario mensal de 1'50$000) 

1 Carroceiro (·salario mensal d•e 150$000) 
20 TJ·abalhadores (salario mensal de 120$) 
20 A!prendiz>es jardineiros (salrurio mensal 

de 30$000) ... .. . ........ .. ........ . 

1\II·wteria:l : 
Custeio e cons:er-vação dos laboratorios, 

herbarios e -muzeu, co111JPr-ehend·ida a 
acquisição do que fôr neoessarlo ao func-
cionamento dessas dependen.clas . ...... .. 

Acqu~sição e conservaçã-o de instrumentos, 
f,er.ramentas, utensilios e outr-os materlaes 
para o jar-dim; embalagem das ,plantas. 
ferragens e forragens par-a os anl-maes, 
muminaçã-o e despezas miudas -e impre-
vista.s .. , 1, • , o •• ••• • •• •• •• • o • •••• • o • • ••• 

Objectos de eXjp.edien te, 'PUblicações scienti-
ficas, editaes, encad-ernações e acquisi-
ções de •liva-os, folheto-s, -revistas e jor-
naes ;para a bibliotheca .. . ...... . ... . . • 

Consumo d'agua .. ..... . ............... . 
Transporte de ,pessoal e mate•·ial, compre-

. hendendo as passagens dos na tura:ist"'s 
viajantes -e o frete d-a suas bagagens .. . . 

Diarias do pessoal technico .e administra-
tivo, ·de accôrdo com o regulamento, e 
2 :000$ J)ara fardamento dos guan·das ... . 

Conservação d'~ edifi-cios e obra-s d'arte . . . 

~Total da verba .............. . 

VERIBA 6• 

SERVIÇO DE INSPECÇÃO E DEFESA -'G RICOLAS 

(DecTeto n. 9.21-3, de 15 ele cZ6·zemb·ro 
ae 1911) 

I - 'Pessoal : 

Vi1·ectoria 

1 Dir-ector 12:000$ 6:000$ 

2 :160·$000 
7 :•200$000 

18 :0010·$000 
3·6 :0•010$000 

1 :800 $00·0 
28 :•800·$000 

7 :200 $:0•010 

1-5 :000$000 

20:009$000 

10 :000$000 
3 : 240~000 

8:000$000 

8:000$000 
·50 :000$0-00 

18 :000$000 

250 :{)80·$000 

114 :240$0·00 

Papel 

114 :240$000 

364:920$000 

Oure 



Ord. G1·at. 

2 Chefe s d.e s ecção ....... 8 :000$ 4 :000$ 
2 Ajudantes ag>ronomos . .. 5 :600$ 2:800$ 
4 Au::dliares agronomos . . . 4:800$ 2:400$ 
4 P rimeiros officirues ...... 15 :600$ 2·:800$ 
5 Segundos officiaes . . .... 4:000$ 2 :000$ 
5 Terceiros of.ficiaes ·3 :200$ 1:6 00$ 
5 Escfleventes dactylogra-

·phos .. . . . ........... 2 :·800$ 1 :400$ 
4 Auxilial'es de def e za 

aga·icola .... . ... . ... . 8:200$ 1:600$ 
1 Mecanico . ......... .. . . 2:400$ 1 :200$ 
1 Guarda do m rutetri a i . . .. ·2 :400$ 1 :200$ 
1 E nca·rrega<lo de despa-

c h os • ••••••••••••• • o .3 :20 0$ 1 :600$ 
1 Encarregado de distli-

buição de jplan tas •e 
sem•en.tes . .. ······ ... 3:200$ 1 :600$ 

3 Auxiliares de distribui-
ção {!e p la n tas e se-
mentes ...... .. . . .... 2:40 0$ 1:200$ 

P orteiro ........ . . . .. . 2:000$ 1:000$ 
2 Con1inuos ......... ... . 1 :600$ 800$ 
5 Serventes (salan·io mensal doe 150$) . . ... 

J 

Per-nambuco, Bahia., R io d•e Ja n eiro, 'São 
iPaulo, R i.o Grande d o Sul e M inas Ge-
raes : 

Q.rd. Grat. 

6 l nSjpectores . . . . . . . . . . . 6 l400$ .3 :200$ 
23 Ajuda.ntes . . . . . . . . . . . . . ·4 :000$ 2 :0 00$ 
G Auxilia·res . . . . . . . . . . . . •3 :200$ 1 :600$ 
6 Serventes (sa.lario m ensal de 150$) .. :. 

(Amazonas, ·Pa;râ., 1Ma.1'a.nhã o, P iauhy, Cea-
râ., Rio Gl-ande do Nort e, P aJra.h YJba., Ala.-
gôas, Sergipe, ·Esplrito •San to, iPaa·anâ., 
·Sa11"ta Cath aril}a. ·Çloyaz ~ <!'4att<;> G-rosso) : 

Por Por 
sub-consignações consignações 

24 :000·$0•00 
16:800$000 
2·8 lS00$000 
·3/3 ;16 0>0 $O Ot() 
30:000$000 
24 :0 00$0•0.0 

21 :00.0•$00>0' 

19 :.200$1();00 
13 :>600$000 
3 :600$000 

4 :80•0$ 000 

4 :810•0$0·00 

10· :800$000 
·3 :000~00() 
4:800$000 
9 :·.0·00$000 

57 l600$000 
-1·38 :000$00·0 

28 :·800$000 
10 :8•00$000 

•259 :80.0$00 0 

Pape'! Ouro 

~~ 



Por Po;r 
Natureza da <'lespeza sub-consignações consignações 

Ord. Grat. 

14 lnspector-es . . . . . . . . . . . 15 :·600$ 2 :800$ 
20 Ajudantes . . . . . . . . . . . . 3 :200$ 1 :600$ 
14 Auxi!irures . . . . . . . . . . . . 2 :·400$ 1:200$ 
14 Serventes (salario mensàl de 150$) .... 

Dt1legacia no Acne 

O?'ii. Grat. 

1 D elega>do 
3 A u xl!ll ares 

H----Material: 

12:000$000 
6:666$667 

Di1·ecto1·ia e Ins1J ectorias 

6:000$000 
3 :333$333 

Publicações de ·editaes, annuarios e boletins, 
ques•tionarios, mappas agrkolas -e sche-
mrus, acquisição e publicação de trabalhos 
para divulgar os m·ethodos e instrucçõ-es 
destinados a preventr e combater as pra-
gas; compra, im,pressão e distribuição . de 
tra:bal.hos, livro-s, revistas -e jornaes de in-
ter-esse agricola, obj·ectos de expediente e 

1(17 ;600$000 
9-6 :0 00$(}0,0 
'50 :400$00•0 
~5 ,200$000 

18:000$00 0 
~0:000$000 

llespezas eventua-es . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145 :000$000 
Acquisição, m·am.sporrt-e e distribuição d-e 

1pJ.a,ntas -e sementes, colTI'pr-ehend•en.do o 
pag1amento de gJratificaçõ•es ao ·Pessoal ex. 
tr.aordinrur-Lo empregrud<o n-esse serviço.... 300 :000$000 

Alugueis de casas para depositas de machi-
nas e para fun.ccionamento das Inspecto-
rias e asseio das mesmas-. . .. ..... ..... 98 :600$000 

Dia-rias •e "d-esp-ezas de transporte de pessoal 
e material e despezas impr-evistas, com-
pr-ehendendo o pa.gàmento do pessoal ex-
traordinario a qu-e se l'ef-ere o art . 6° 
do regulamento, bem assim, o salario de 
um servente para cada Inspectoria, á ra-
~ão d-e 100$ mensa>es no m•a:>dmo, e o au-

524 :-40·0·$000 

48:000$000 

Pmpe1 Ouro 

83•2 :200·$000 



Por Po~ 
Natureza da def;l)eza. sub-consignações consignações 

xiJ•IIO opa.na. a~lugue! éLe Oli!Sa do I]>O'rteiJro da 
Directoria ·â. razão de 50$ mensaes..... 380:000$000 

Fiscalização, ens ino e ,propagan da da cul-
t ura do trigo e outras previstas no d-e-
creto n . 7. 909, de 17 de março de 1910, 
compr-ehendendo os vencimentos d!e ·do us 
in<1]lec<tores -e dous a judant es, de a<::côrd o 
com o ·regulamento ex•pedido ']Yelo decTeto 
n . 9 .• 213, de 1.5 de d·ezembro de 1911, ele-
val!la a respectiva coTi·signação a 57 :000$, 
.passagens, O.ianias •e .eXJpedien tes . . . . . . . . •57 :0100 $000 

Acquisição de machinas, instrumentos, f-er-
ramen tas e utensllios ag,.icO'las, adubos 
e correctivos para os effeitos do disposto 
no art. .2•, n. 8, ·e art. 44, n. 13, do ·re-
gulamento n. 8. 360, de 9 de novembro 
d·e 191 O ; concerto e conservação desse 
ma teria.l , comprehendendo o pagamento 
de trabailhadores e o,perarios que se in-
cumbirem de taes serviços . . . . : .. . .. ·.·.. ·300 :000$000 1. 280 :600 $000 

D elegacia no A.c1·e 

Di a·rias, p russagens e trans,pontes; custeio e 
conservação dos laboratorios e campos de 
experien cias ; salarios de trabalhador9s, 
guardas, capatazes, serventes e apont a-
dores; aluguel de casa para o funcciona-
mento da Delegacia; obj·ectos de exp·e-
diente e des,pezas miudas ·e imprevistas .. 

III - Defesa ag.ricola: 

S.·rviço de ·extincçã.o de ga fanhotos e outros 
animaes ou parasitas n ocivos â. agricul-
t ura, compr.ehe nd·en.do a acquis·ição e 
transporte d-o mat erial necessario e o pa-
gamento e passagem do pessoa:! extraor-
dina rio incumbtd·o desse serviço .. .. .... . 

'.rO'tal da verba . . .. . . . .... .... .• . 

160 :000$000 

200 :000$000 1. 640 :600$000 

2.472:800$000 

Ouro 



Por F\on1 
NraJtureza da d·e51)e?Ja sub-co!ll.signações cO·nsignações 

1 
4 
7 
2 
4 

1 
1 

V .ERB:A 7• 

POSTO ZOOTECHNICO FEDERAL 

(Dec'l'ete n. 8.3•66, de 10 · ele novetnb!"O 
de 1910) 

Pessoal technico : 

ora. G-rat. 

Director . . ......... . .. 6:000$ 
Chefes de .secçào ....... 8:000$ 4 :00(1$ 
Ajudan tes ....... ...... 5:600$ 2:800$ 
Auxl!iaes d.e 1• c lasse .. 3:200$ 1:600$ 
Auxl!llllres de 2• classe . . 2 :000$ 1:000$ 

Pessoal administrativo: 

Orcl. G11at. 

.Secretar.io-.bibliothecaJri·J. 4 :000$ 2:000$ 
Esctipturll!rio .. •. •· . .... ·3 :600$ 1:800$ 

1 ffilncll!rregado da Conta-
bilidade .... .... ... . .. . 4:800$ 2:400$ 

1 Ajudante ... . .... ...... ; 4:000$ 2:000$ 
1 Almoxarlfe ••• •.• ...• o. ·2 :000$ 1:000$ 
1 Po.T'teiro .... ··· · ·· ·· .. 2:400$ 1:200$ 
1 Continuo . . ...... ... .... 1:200$ 600$ 

Pessoal operar lo : 

FeitO'res, fiscaes, guardas, serventes de la -
borat~~>rios, de estrlba.I1ias e vaccarias, tra-
bal•hadD<res rura·es, operarios, etc .. , , ... 

!llfaterial: 

Alirn.entação, 'fel'l·agem e tratamento do.s 
a nim111es, comprehen dendo compra de ins-
·trumento.s c!rurgicos e -Inedic!lmentos .... 

6:000$000 
48 :000$000 
58:800$000 

9:600$000 
1·2 :000$000 134:400$000 

6:000$000 
5:400$000 

7:200$000 
'6:006$000 
3:000$000 
·3 :600$000 
1:800$000 33:000$000 

80:000$000 

ÇO:QOO~O~O 

Papel Ouro 



Por Por 
Nrutur-ez;a da despeza sub-consignações consignações 

Diari·as e 'd-espez-as d-e tranS>port-e d·e .p·essoal 
e matenial., de expediente -e impr·evistas . . · 

Compra de animaes no paiz ; -acquisição -e 
censoervação do rma.t-erial aguicola -e par-a 
labDratorios , müobili-a.ri-os, vehiculos e ar-
reios ; illuminação e força motriz com -
p.r.ehend-end•o o pagamento do pes8oal en-
carregado da.s installa ções el-ectrica.;; ; 
ol:>ras .d;; conservação e o que fô:r n-ecessa-

-rio ás c ulturas -e demais ser-viços do Posto 
Importação d·e a.nimaes estrangeiros, com-

prehendendo o pagamentD de ajudas de 
custo, passagens e gratificações do pes-
soal incumbid-o desse •ser viço .......... . 

Total da ve-rba .. ........ . ... . .. . 

VERBA 8• 

ESCOLAS DE APRENDIZES AR'l'IFICES 

(Dec1·eto n. 9.070, de 25 ele o·L•tub?io de 1911) 

P ·essoal: O?"d. G1·at. 

l 9 Directores . . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
19 ES'Cri,pturariüos. . . . . . . 2 :400$ 1 :2 00$ 
95 Miestres d·e officinas. . . 2 :400$ 1 :200$ 
19 Pro·fesscn<es Jirim,xrios.. 2 :·400$ 1:200$ 
19 P.r-o:fesso•res de des-enho 2 :-400$ · 1 :200$ 
19 P-arteiroo-continuDs. . . 1:600$ 800$ 
J8 ·S-erventes (sal•ario :mensa.l de 100$000). 

rtigos de ·expedi-ente, -o'bjectos p·a.ra as au-
las, luz, a gua, asseio das Escolas e de.s-

40:000$000 

200:000$000 

114 000$000 
68 400$000 

342 000$000 
68 :400$000 
68:400$000 
45:600$000 
45:600$000 

pezas miudas e imprevistas .... . . ... , ... H4 :000$000 

300 :000$ fi0G 

752:4 00$000 

Pa.pel Ouro 

54í:400$000 

10iJ·Oú0$000 

[. 4- ~ >100$000 100 :JOO$ 'J OJ 

L; 



Po1r Por 
Nirutureza da despeza sub-con.sig.naçõ~s con.signações 

Auxilio para a com,pra d·e materia prima 
;para as of.ficinas... ... .... . ...... . .... 6B :400$000 

Diarias dos a lumnos -do .primeiro e segundo 
annos, de a<!cõr·d-o com o § 1• do art. 28 
do 'regulamen to e gratifi-cações dos ad-
juntos dos professores e co.ntra-rnestres, 
de accôrdo coTn o art . 11 ... . ... . ...... . 251:76 0$000 

I7espezas de ins·tallação e adaptação das 
Escola,s, corn:prehendendo os m uzeus es-
.coi ares a que se refer-e o art. 4·0 do .re-
gulamento ; acquisição e conserv-ação de 
mobiliaria, machinas -e seus accessryrios, 
appal'elhos ·e ferramentas . ...... . .... .. . 288 :Oú0$00f.' 

Subven ção a u rna <Jséola do m esmo ty-po no 
'Estado do Rio Grande do SuJ, ernquanto 
não fôr a:lli ·estabelecida a escola da 
União . ......... . ..... . . . . . .. ,. . . . . . . . • 70 :000$000 

•.rota! da verba .... . ..... . .. . 

VE-R!BA 9• 

SERVIÇO GEOLOGICO E MINERALOGICO DO BRASIL 

1 
1 
4 
1 
1 
3 

3 
1 
1 
3 
2 

l 

(Decreto n . 9.212. cte 15 de clezentb?·o 
ele 1911) 

Pessoal: oro. Grat. 

D inector .... . . .... ... . 12 :000$ 6 :00 0$ 
S•em,eta•·-io-bibliothecario. 6:400$ 3 :200$ 
Geologos . .... . ... . . .. . 8:000$ 4:000$ 
Peb·ugrapho ..... .. . ... 8 :000$ 4:000$ 
C hirnico .... . .. . .. . .... 8:000$ 4:000$ 
Ajudantes de g-e.Qlog-o e 

de 'Petrogi"alpho ...... 4 :800$ 2:400$ 
Auxilia.res techni•COS .... 4 :000$ 2:000$ 
Desenhi·sta-cartographo .. -4:000$ 2:000$ 

Al rnoxa.rife . . . . . . . . . . . . 4 :000$ 2 :000$ 
Escriptu rarios . .. .. .. . . 13 :6 00$ 1 :800$ 
Esc1,ev>en tes dactylogra-

phos .... .. .......... 2:800$ 1:400$ 
tPhotogrrupho . . . . . .. . . . 3 :200$ 1:600$ 

18:000$000 
9 :.6;()0-$ o o o 

48 :000 $000 
12:000$000 
12 :000$000 

IZ1:G00$000 
18 :00 0•$000 

6 :0-00$000 
6 :0·00$000 

16:200$000 

8 :400 $0ú0 
4 :800·$000 

792 :160$000 

1 .544:560$000 

Papel Ouro 

.. 



Po.r P<lil' 
Natureza d13. OOSil)Bl'ia sub.co·rJ.siglbações co111signaçóes 

Ajudant·e de desenhista. 
Pr.e.parado.r de chimica . . 
Aux ili rur do 'bi<bliotheca-

Ord. Grat. 

2:400$ 
3:600$ 

1:200$ 
1:800$ 

rio . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 :000$ 1 :000$ 
PGI'teiro .. ; . . . . . . . . . . . . -2 :400$ 1 :200$ 
Continuas . . . . . . . . . . . . . 1 :6.00$ 800$ 
Serventes (salario mensal de 150$) .. . . . 

'•' 
Para .pagoam•ento de differença de v·enci-

mentos, de accô•·do c om a P riméi•ra ob-
servação das que acompanham a ta:bell a 
annexa ao n·eguJ.a.m·enül d•e 9 de novem~ 
bro de 1910: 

;lo di·r-ector ( ex~chef.e de serviço) . .. . . ... . 
A dous geologos (ex-geo-logo.s d e 1" classe) 
A dous geologos (ex-{Primeiros engenheiros) 

Materia l: 

O neCJessario ao seTviço, convpreh endendo 
gra•tifi-caçôes d-o 1pessoal •extr.anumerario 
previsto no art . 28 do .regulamento, 
.passagens, transportes, • dia,rias !l'egula-
!m'ôirltares. p ublicações, im·Pres·sôes e ·en -
cadernaçô.es, d espezas miudas •e imíPre -
vi-stas e o a ux·ilio •para a lu guel de .casa 
pa-ra o po.rtei.ro a razão d ·e 50$ mensaes .. 

Total da verba . . . ........•..... 

VERBA 10• 

iU NTA COM•MERCIAL E JUN'.l'A DE CORRETORES 

I Junta Co-mmtwcia l 

(Decreto n. 9. 210, d·e 15 de dezeanll11o 
de 1911) 

P essoa.!:. 

Ot·d. a,·at . 

Director d a · Se-
qreta:ria 3:333$3>34 1 :666$666 

. ·3 :·600 $0·00 
0:400$000 

3 :000 $000 
i3 :•6 0:0•$ o 0·0 
4 :.800$000 
7 :•2 0·0$000 

6 :000$000 
J.2:000$000 
1·2 :o·o•o$ooo 

•5 :0100$000 

2 o 8 -:2·010 $o o o 

8·0 :000$000 

120:000$000 

Papel Ouro 

23·8 :-200$000 

WO :0 00 $0010 



Oo,d. Grat. 

2 1os officiaes 5:600$000 2 800$000 
2 2'• officiaes • '• , I 4:000$000 2 000$000 
4 3" oofficiaJes •• •• r 3:200$000 1 600$000 
1 Por.teuro ••• • •• ' • • I 2:400$000 1 200$000 
1 Ajud.an t e de por-

teiro ... ..... .. 2 :000$000 1:000$000 
1 ContinU() 1 :600$000, 800 $00 0 
1 Servente (sala r io mensal de 150$) . . .. .. 

Material: 

A rtigos de expedtent·e . . ... . .. ........... . 
PubJ.icações, impressões e enca:d·eni.ações,_ 

a;cquisição de livros, :revistas e jornaes, 
dJespez.as miudas e eventuaes . . . . ....... . 

Acquisição e (!oncerto de ;moveis, comprehen-
dend.o maclünas de escrever ........... . 

Aluguel de casa .para o fun(!c•ionamento da 
ju)n:ta . . .. . .................... . ..... . 

Ta;xa de ·esgoto ................... ...... . 
Consumo de agua . . . ........ ·. ·.· . . . . . .... . 

II - Junta elos Oor~•etoa·es 

(Decreto n. 8. 248, d·e 22· de ,setembTo 
d,e 1910) 

Pessoal : CPrGJt. mensal 

1 Syndico dOs corretot"es ...... . . . . 
1 EscrLpturario ............ . .. . . 
1 Aux·i'lia.r . .... .... .. ..... . . . . . . 
1 Servente . .. .. . . . . . ... .... .. .. . 

IMate-rial : 

800$000 
300$000 
200$000 
150$000 

Ad uguel de casa ,para a Secre-t3/ria da Junta 
Objectos de expediente ·e assig.natura de 

j oTnaes ..... . ....... . .. . ...... ... .. .. . 

P .or P .OII" 
sub-cO'n.signações c:onsigna.ções 

16:800$000 
12 :0{)0$000 
19 :200$0!00 

·3 :·600$000 

.3 :0·00 $0.0.0 
2 :4 00·$0•00 
1 :·8100·$000 

3:000$000 

7 : ·0~0$000 

·3 :000$000 

ii :0100.$0 00 
l3-6$.U8 
36$000 

9 :600$000 
3:600$000 
2:400$0 00 
1:800$000 

2:400$000 

2 :000$.000 

63 :800$00 0 

19 :1')'2 $118 

17: 400 $000 

Papel Ouro 



I · 

Por Por 
Natureza da. deSip<eZ'à sub-consignações consignações 

Erentuaes ( ca.rretos, vasilhame .de amos-
tras, etc.) ..... .... . ............. . .... . 

DIRECTORIA DO SREVIÇO DE ESTATISTICA 

(D em·eto n. 9.106, dle 16 àe nove1nb>·o de 
1911) 

I - Dirootol'i·a 

Pessoal: 01·à. 

m rector ........... , ., 12 :000$ 
Chefes de secção ...... 8:000$ 

1 Bihliotheca:I'ío . -... ·I 
1 A.rchhMsta .... ...... ~ 5:600$ 1 Cailtogra~ho ... . .... J 

18 1 os {YfflCI'aleS .... ..... 

18 2°5 offi.c:iaes ........... 4:000$ 

42 3os oUici.a;es ......... } 
3:200$ 

1 Po·rteiro .. . . ...... .. 
i 

25 · A.uxiliaTes .... . .... . . 2:400$ 

20 Apurn;àor·es .... · · · ·· '11 
12 Da.ctylogra;phos . . .... ~ 2 :000$ 
1 Ajud·ante de [Jo:nteil'o. J 

Gmt. 

6:000$ 
4:000$ 

2:800$ 

2:000$ 

1:600$ 

1:200$ 

1':000$ 

6 Contínuos . . . . . . . . . . . . 1:600$ 800'$ 
6 .Serventes (;s·alar•i·o mensal de 150$) .. . . 

Mru~erial: 

AcqU:isição e co.nse1'.vação d.e moveis, livr<>s 
e asshg;natu= d·e jo-maes e l'evistas ..... 

1 :000${)00 

18:000$000 
72:000$000 

176 :400$000 

168:000$000 

206:400$000 

!Jo0:000$000 

. 99 :000$000 

14:400$000 
10· :800$10il0 

5:000$000 

815•5$000$000 

Pap~l Ouro 

-2t2 :-800$00;0· 

105 :772$-118 



Por Por 
Na.ti.!Jreza da, de@ez>a sub-consignações consignações 

ObjeDtos >de ex·pedienlte, fu-amqu<·a •de coNes-
![>OIJJdencia e ,publ'icaç1j,o de ed-i"va,es . .. .. . 

Despezas mjudas e de (pTO'IIliPto ;pagamen:tJo. 
Al'uguel de casa .pa;ra o ,ponteiro .......... . 
Taxa de esgoto . ...... . : . . .......... .. ... . 
Consumo de -agua .. ... ...... ........... .. . 

!I - OFFICINA TYPOGRAPHICA 

Pes8úaJ: 

1 S-u.perintenldente 
1 .Ailm-oxa.l'ire . . ......... . 
1 ,Ajud•runi:e do SU'P'erimjte.n-

dente ........... . . . . 
5 ;Chefes de D:flfic'ina .... • , 
1 -Gravacdor-photographo . ... 

3 Ajudantes de oof f 1-

Ord. (J-rat. 

,g :000$ 
5:600$ 

4:000$ 
2:800$ 

4 :000$ 2:000$ 
13 :600 $ 1 :800$ 
~ :8 80$1 1 :440$ 

15 :000$000 
4:00 0$0 00 

7.20$000 
142$500 

1:080$000 

12:000$000 
18 :400$000 

G:0 00$000 
27:000$000 

4 :•320$000 

cina . . . . . . . . . . . . . . 2:800$ :!. :400$ 12 :600$000 
1 G_ua:d-a~ty;pos· 1'isDal.. ·t· 
4 L1no:ty;p1sta8 .•..•.• . . 
5 Oom.positm·es d e 1" · 

classe . . . . . . . . . . . . . 2:400$ 1 :200$ 54 :000$000 

2 rr ":;li~:: s-~ ~-T·e~. ~~- ~~ I 
1 Qf.ficial pa.ra o ip1"élo . . I 
2 Officirues e nc3idernado- I 

1res de 1• classe ... . J'. 

Co~:~o~:t_o_r~~. ~~ ·2-~~~~~-l 
4 Icrnpr·essores de 2 n c!JaS-

se . . ..... .. ... .. . . 
1 Offici ·al de [>alllta-

çã>O . . . . . . . . . . . . . . 1 :920$ 960$ 40 :a2o$ooo 
1 Ster·eotY'J)ista..i m iP 1r •es- I 

S{)IJ: .. .. .... . ..... I 
1 Ponçado.r . . .... · · . · · · I 
2 Officiaes enc!lldernado_ I 

~res de 2• classe .... J 

25:942$500 

Ouro 

8•80 :942$500 

.. .,.,; ... ,.;. ·~ 



Por Po•r 
Natureza da deEU)e zia. su b-consig·nações con signações 

Compositor-es de 3• classe 1:440$ 720$ 
Serventes ( sala ri-o m en sal de 150$000) . . . 

MruteriaJl : 

O necessa~ri-o aos ·s·erviços rd·a offid n a, inclu-
sive dia 1ia.s a a.p.rendiz·es ..... . . . ... . · . .. . 

III--EVENTUAES 

Substi tuição do pessoal, diarias- ·e a judas de 
custo r egulamentaJres ; custeio d·as D ele-
gacias , compreh en-dend-o as gr.atif'cações 
dos Delegados e a uxilia-r es; € -des·p·eza s im_ 
prev is tas ou. eventuaJes .. . . .. . . . . . .. . . . . . 

T-otal ·da v erba . .. . . . . .. .. .. . ..• 

VERBA 12• 

Dif<ECTORIA DE METE OROLOGIA E ASTRON OM IA 

(DeC'J1eto n. 9.08·2, de 3 de novembro 
de 1911) 

r~Observa1mio Nacional 

Pessoal: 0Td. 

1 Di rector ... . . · .. .. · ..... . 12 :000$ -6 :000$ 

10:800$000 
12 :·600 $1000 

18 :000$000 ' 

188 :04 0$ 000 

30 :000 $0•00 

140:000$000 

Papel 

21-8 :040 $000 

140:000 $000 

1.238 :9 82$ 500 

Ouro 

19 

,;'_ ; 



Por Por 
Natureza da despez'<l. sub-oonsignações consignações 

01·d. G?·at. 

2 Chefes {!,e secção ....... 8 :000$ 4:000$ 

1 Secreta.rio - bi bliotheca- 1 
-rio ............ . .. ~ 6:400$ 3:200$ 

Assisten.1es .de 1". classe J 

4 ,Assistentes de 2• classe. 4:800$ 2:400$ 

4 Assisten1es doe 3• classe 1 
5 Escrip1urar 'os ....... J 3 :600$ 1:800$ 
2 Cal•culadores ... , ..... 

1 1\!tecani.co .............. 3:200$ 1:600$ 

2 .A judantes de mecan-i-l 
co ................ ~ 2:400$ 1:200$ 

6 Auxilia;r.es ........... J 
1 Zelad.or . . ..... ... .... . . 1:600$ 800$ 
3 Guardas.manobra .... .. 1:440$ 720$ 
1 Aprendiz de mecanico ... 800$ 400$ 
3 Serventes (sala:ri o men.. 

sa.J de 150$) ........ 

Mwteria l : 

Ex·pedi€1llt.e, -luz, acqui•&içã.o de Hvros ,e re-
vistas, publ·icações, estampas, gravuras, 
encadernaç.ões, trabalhos doe có.pia e tra-
ducções, productos chim!cos e desp·ezas 
mi.u dorus .... .. ... . ... ... .. · . .... ...... . .. 

Acquisição, •c0'11certo e instal·laçãio de .instru_ 
mentos, ·custeio <'la offioina, pequenos re-
!Plllros no ·edifício, tra,nsporte de matetial, 
trabalhos geodynrumioos e o necessar.:o ao 
serviço em geral .. . ... ... ...... .. .. . ..•• 

Consumo de agua ..... . . . ...... .. .... . .. .. 
Para attender a n ecessi dades imprevistas, 

inclusive diarias e ;passag-ens <'l.o pessoal 
quando em ser.viço fóra da •repartição, e o 
pagamento de p•esso a i .ex<tr·a;ord im.ft.ri o . . . . 

Custeio das estações m' ' teorologicas, geocly-
namicas 'e' •pluviometricas, inclusive ú,leS-
soa!, material Le instrumentos necessarios 
e o .pagamento de ']Jessoal das estações 

24:000$000 

57:600$000 

28:800$000 

59 :400$000 

4 :800$000 

28:800$000 

2:400$000 
6:480$000 
1:200$000 

5:400$000 

40:000$000 

100 :000$000 
720$000 

6•0 :000$000 

236:880$000 

4.37 :600$000 

PaJPel Ouro 



POd· Po.r 
~wture~a da despeza sub-consignações consignações 

tra,nsfeTidas da Marinha 1para este Minis-
teria, e bem assim a compra <'le úel'l'E!nos 
ou predios que .forem 'Precisos .para os ob-
<>ervatoTios ;regionaes e estações d·e maior 
impo-rtancia .... . .... .. . . ............. . 

Para construcção de um !Pavilhão destinado 
á estação meteorologica da cidade d e 
c am,pos, Estado do Rio de Jan-eiro...... •20 :000.$000 

Subvenção aos Estados de S. Paulo e Rio 
Grande do Sul para manutenção do ser-
vigo meteoro logico, na f6rma do art. 83 
do r.egulamento rupprovad-o pelo decreto 
n . 9. 082, de 3 de novembro de 1911, sendo 
50 :000$ pa,ra cada um. . . . ...... . . . ..... 100 :000 $000 

Total da verba ... . .. .. . , ... . . . . . 

VERJBA 13• 

MUZEU NACIONAL 

(DeC?·eto n. 9.211, de 15 de dezemb1·o ele 
1911) 

P-essoal : Ord. G1·at. 

Directo-r ...... . ... . ... 12:ú00$ ~:000$ 

Chefes de secção e 
professo-res • o •••••• • 8:000$ 4:000$ 

Substitutos ........ . .. 6:400$ 3:200$ 
2 Naturalistas v-iajantes .. 4:800$ 2:400$ 
8 Preparadores .... . . ... 3:600$ 1:800$ 
1 Chefe de. cultura ....... 3:600$ 1:800$ 
1 Secretrurl-o o ••• • ••••• • • 4-:800$ 2:400$ 
1 Blbliothecarlo ......... 4:800$ 2 :400$ 
1 Escripturario . . . . . . . . . ·a :600$ 1:800$ 
1 Ajudante de bibliothe-

cario ••• o •• • • •••• • • • 3:200$ 1:600$ 
Desenlüsta.calligrapho .. 4:000$ 2:000$ 

18 :000$000 

48:000$000 
38:400$000 
14:400$000 
43:200$000 
5:400$000 
7:200$000 
7:200$ 000 
5:400$000 

1 :800$000. 
6:000$000 

220 :480$00() 

•.. 

Pa.:pel 

340:480$000 

778 :080$000 

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

Ouro 



Nwtureza da d.espeoo. 

1 Dactylographo 2:400$ 1:200$ 
1 Chefe do Ja:boratorio . de chimica g eral .... 8:000$ 4:000$ 
1 Assistente de chimica 

ge>ra:l ...... .. ... . .. 6:400$ 3:200$ 
1 Chefe do Jaboratorio 

de <:!h i mica vegetal .. ' 8 :000$ 4:0 00$ 
1 Assistente de chimica 

vegetal o ••• • •••• • •• 6 :400$ 3:200$ 
1 Chefe do laboratorio 

de entomologia ...... 8 :000$ 4:000$ 
1 Assistente de entorno-

logia .. .......... ... 6:400$ 3:200$ 
1 Chefe do l·aboratorio. 

de phytopathologia .. 8:000$ 4:000$ 
1 Assistente de phytopa_ 

thologia ••••• o o •••• 6:400$ 3:200$ 
1 Conservado(!' de ar-

cheologia ... . ... .... 2:400~ 1 :200$ 
2 Praticantes de ooologia 

(gratificação mensal 

i 
de 150$) ........ . ... 

Parteiro .............. 3:200$ 1:600$ 
1 Cot'l'eio ....... . .... .. 1:600$ 800$ 

Guardas, serventes, 
e carpinte i1ro 

jall'dli·neiros, rnodelador 

IMaterial: 

Acquisição de ·productos n aturaes, Mt&a-
<:tos •espooirn·ens zoologicos re .out•ros ob-
iectbs para .as collecções do museu .... . 

Livros, jontaes e revistas ......... ...... . 
ObjeCitos de expedi·ente, com,pra oe conserva-

ção de machinas de escrever ; enca<lerna-
ções imopr.es.sões, ·editaes oe outras IPUbli-
'caçõ'es, rotulos e gravuras, .comprehen.-
dendo a impressã'O e brochura dos Archi-
vos do Muze-tt ...................... .. .. 

Instrumentos, modelos, rupprutelhos oe uten-
síLios, acquisição de drogas e substancias 
para os ·laboratorios, excluído o de bi1J!lo-
gia: ...... . ............ . .... . .... . .... . . 

Para os '1Jt-la:balhos e cust·eio do Jaborat-orio 
de ·biologia, comprehen.dendó a a<:!quisição 

Por 
sub~consignações 

3 :600$000 

12:000$000 

9:600$000 

12:000$000 

9:600$000 

12:000$000 

9:600$000 

12:000$000 

9 :600$000 

3 :600$0 00 

3:600$000 
4:800$000 
2:400$000 

10:000$000 
·8 :000$000 

15:000 $000 

20 :000$000 

Por 
consignações Papel Ouro 

302:400$000 

81:000$000 



Na;tureza da despeza 

de animaes, ·instrumentDs, appwre!hos, 
(]rrogas, e tc ..... . ...... .. ...... . ..... . 

Compra e •conce1·to de aPp'Melho·s de gaz e 
consumo deste !J)a!Ta ·a J.Jil'l!minação e pwra 
os Jabou"ato.-.ios ; rc~io e coruservação 
das instaHações e lectricas e con-sumo de 
EJlectricidade . . ........ .... .. .. ... ..... . 

ilfa teriaes pa;ra o Hm-to ll3otoanioo, compre_ 
hen.den do fer·r'a>mentas , utensiJios, lfem·a;-
gen.s e fD'rragens, velüculos, a,rreios e anL 
maes de tracção .pa;ra os m •esmos .. . ... .. . 

'!'axa de esg<O'to ........ ...... . . . ...... . .. . 
Consumo de agua .... . ... . .......... .. .. . . 
Tran,po t,t-e de ;pessoa;! e •material, d.iarias -e 

a judas d.e custo, inclusiv·e a de que rt.rat'a 
o art. 97 do regulamento . ........ . . . . .. . 

Despezas miudas e eventuaes, coonp"·ehen-
dendD o ·pagam•ento de um oot•reio á Tazão 
tle 200$ mensaes . ....... ... . · . ... ....... . 

Obra s <le cDn.servação e rpequenos r ep·arDs il 
li mpeza do ·ed 'rficio <lo IMuzeu re s u as {!.e_ 
ren<dencias ; acquisição .e çon certos de vi-
trines, armarias ·e outrr-os moveis ....... . 

Rel'onsrrucção uo edifici o <lo Muzeu ... ... . 

TCYtal <ia Vlel'ba . . ........ .. . • .... 

VERBA 14• 

ESCOLA DE M.INAS 

(D cc118to n . 8.0.39, de 2'6 de 1nGJio de 1910) 

l:'essoal : 

1 DLrector .. . . . .. . .... . 
!G Lentes .... ... . . .... . . 
8 &u·bst~turt.o.s . . • . .... .. • 
2 Pl'{)Jfessores de de-senho 
1 P•reparadDr a.nal ysta 

Ord. 

12:0 00$ 
'8' :000$ 
<5:600$ 
5:6 00$ 

Grat. 

6 :000$ 
4 :00 0$ 
2 :·800$ 
2:800$ 

3:000$000 

5:000$000 

15:000$000 
136 $118 

1 :872 $000 

13:000$000 

8:400$000 

100:000$00 0 
349 :000$00 0 

18:000$000 
192:000$000 

67:200$000 
16:8Q0$000 

54·8 :408$118. 

Papel Ouro 

'· 

548 :408$118 

9·31 :808$118 



Por Por 
Natureza da de:;,peza sub-consignações consignações 

chhnico .. ..... ... . .. . 
1 Secretario ... . . . . . . .. . 
1 Biblioth eca:rio 
3 Amanuen.ses .... . . . .. . 
1 Cons e rva<lor meoo-

nico .. . . .......... . . 
2 Auxiliar.es de gabine<te 

(mestres d'e offici-

4:000$ 2 :000 $ 
•5 :600$ 2:800$ 
5:600$ 2 :800 $ 

,2:400$ 1 :200 $ 

2 :400$ 1:200$ 

nas) . . . . . . . . .. .. . . . 2 :000$ 1 :000$ 
1 'P·orteir-o . . .. . . .. . .. .. . 2 :400$ 1 :200$ 
5 Bedeis . . . . . . . . . . . . . . . 1 :440$ 720$ 
7 ;Serventes . . . . . . . . . . . . 1 :200 $ 

Gratificação a ·ddicional a lentes que contam 
rmais de 10 annos de effectivo exercício 
no m agisterio ... ..... .. .. .. ..... ... . . 

Gratificação ao directo.r e aos lentes que 
dirigirem turmas de alumn.os em exer ci -
cios pra:ticos e excursões .............. . 

Material: 

Objectos õe e:x;pediente .. . .. ..... . . . .. . . . . 
Excu-rsões e estudos praticos ... . . . .. . .. . . 
Officinas . .. .......... .. .. · ... . ...... .. . .. 
Modelos, desenhos e bibliotheca .. . . . ..... . 
CoUecções de mineralogia e compra de mi-

n.eraes .. . ........ . ...... : . . . ......... . 
L abor ato·rios e gabinetes, inc lusive a quan-

tia de 15 :000$ .para a completa in.sta lla -
çã-o õ-o- ohservatorio astronomico, -e a de 
7 :000$ ·para o gabinete de electrotecbnica 

Illuminação ..... . . . . . . ... .. ....... .. ... . 
Irmpres·são <los Annctes . .. ......... . ..... .. 
Impressões a vulsas, p ublicações, ajudas de 

•custo conservação e asseio do ·edifício e 
·desp·eza·s eventuaes ........... .. . .. ... . 

Pen.são a tres alumnos .... .. . . ... ... . ... . 
Para m •ontagem e ·conservação de machinas 

e apparelhos dos g'abin etes ...... . .. . ' .. 

Total d a verba . ..... ... . ...... . 

6:000$000 
8 :400$000 
8 :400~000 

10 :.80 0$00 0 

'3 :600$000 

6:000$000 
13·:600$000 

10:800$000 
8:400$000 

46:694$6 84 

3:600$000 

2 :000$000 
8:000$00ü 
5:000$000 
5:000$000 

1:000$000 

40:100$000 
1:000$000 
2:000$000 

7:50 0$0 00 
1 :8 00$000 

4:000$000 

410 :294$684 

77:400$000 

Pape; 

1 .... : 

4.87:694$684 

487:694$684 

Ouro 



Por POl' 
sub•eon signações consignações 

VERBA 15•1 

AUX!f,IOS Á AGRICULTURA E ÁS INDUSTRIAS 

I-AI~xiZio pw·a a introducção de rep?·odu-
ctores 

Auxilio aos agricultores e criadores -prur.a a 
introducção de anima ·es destinados á re-
producção, de aocôrdo com o regulamento 
approvado pelo decreto n. 8. 537, de 25 de 
janeiro de 1911, ou com o que !ôr exp·e-
à ido para melhor execuçã,o do set·viço .... . 

II- A u:,;iZios cUversos 

Aux.iJio ao,s Estados, ás municipalidades, 
aos syndicat os e associações agrícolas ou 
a particulares que mantiverem ou funda-
rem estações agronomicas ou escola:s pra-
ti cas de agricultuna, fazendas agrícolas 
modelos, ,postos zootechnicos, cou delrurias 
e campos (}<e demo.nstração, s uj eitos a 
p rog·rammas e inspecção do Min.lsterio, 
não excedendo de 20 :000$ o auxilio a 
cada qual .............. . ...... . ..... . 

Auxilio aos agricuJ:tores e criadores !Pal'a. o 
t ransporte no paiz de a;dubos, ma.chinas, 
appHJr-elhos e instrum•e.ntos . agrícolas ..... 

Premios de animação á pecuaria, á agricul-
tura e ás in.dust rias, inclusive a de ex-
t racção de carvão de tPedra e a uxilio de 
50:000$ a cada uma •das <tres ex•posições 
ag-ro-pecuaTias esta;duaes que se •realiza-
rem no Norte no centro e no Sul do 
pa lz, poc" inicÍativa dos ·res,pectivos go-
vernos e para as qua!o·s contr-ibui•rão esses 
·mestnos governos com iguaes quantia s . . . 

Auxilio á .Sociedade Na-cional de Agricul-
tu•ra, devendo a pplicar 20 :POO$ para de-
SB!lVolver seus trabalhos de ,propaganda, 

200 :000$000 

160:000$000 

350:000$000 

Papel Ouro 

I·. 



P01r 
Natureza da despeza sub-consignações consignações 

seu muzeu agricola e florestal, o Bstudo 
das pl·antas utei-s á zoologia agrkola do 
paiz, e 20 :00 0$ p!!ira desenvo·lver, no 
Horto Fructioola da Penha, <Seus campos 
de experiencia, e o ensino de ag: i cultu ra 

·pratica e üe in dustrias ruraes, ·em cujos 
.cursos dever-á rr.eceber al!:ê 12 alumnos 
g-ràtuitus indicados pelo Governo ....... . 

Auxilio ao Muzeu Commercial do Rio de 
Janeiro, com a obrigação d·e admittir gra-
tuitamente na Academia d·e Commercio 
50 alumnos desig'llados pelo Governo e a 
.p.restar os •serviços que f.orem -exigidos 
!'J)elo mesmo Governo ... . .. . .... . ... . . . . 

Para acquisição d.e ovulns de bicho de seda, 
afim de serem distribuidos pelos serici-
'Cultores . . . . .... . .. ................ .. . . 

.SubV!enção 1á Escola Commercial da B a hia, 
.com .a U1brigação de ·co·nserva1· comO gra. 
t uitos os vinte oalumnos já d•e.sig.nados pelo · 
Gov~rno atê o fim do respectivo curso, 
ficand·o o ministro com o diTeito de preen-
cher aJS vagas que po ,:·ventura se <le1_. em e 
con.tinuar a manter e desenvolv er o Mu-
seu oüommercial, de accôrdo .com a J.ei 
:n. · 2 .•3.56, de 31 de deZJembro de 1910, 
ar•t. 50, ver.ba 15•, que nesta opaTte con-
tinÚJa ·em vigor .......... ............ . . 

:Subvenção ao Posto Experimental de Avi -
cultur-a em lPinod!!imonha·ngalba, S. Paulo. 

Auxilio •á Soci·edad•e de >Geogravhia do Rio 
.de Janeioro . . .......... . ............ . . . 

T<l'tal da ver<ba . ...... .. ........• 

VERBA 16• 

SERVIÇO DE INFORMAÇÕES E DIVULGAÇÃO 

( D eoreto n. 9. 195, de 9 de de . .:emb?·o de 1911) 

Pessoal: Ord. Grat. 

1 Directorr 8:0JO$ 4:000$ 12:000$000 

40:000$000 

100:000$000 

5 :000$000 

·50 :000$00,0. 

10 :000$000 

P rupel Ouro 

1. 0·3·5 :0 00 $00 0 

., . 



Por P~ 
Naltu·reza da despe7;a sub-con.signaç~s consignações 

3 Aj udantes ....... . • . ... 
1 Bibliothecm'io ..... .. . . . 
3 Aux iliares ... . .. . . . .. . . 
1 Dactylographo . . . ..... . 

1 E ncar regad·o da expe- 1 
diçã o .... .. .. . .. . ~ 

Porte iro-cóntln uo . .. .. J 

Ord. Gmt. 

5 :600$ 
4: 000$ 
3 :200$ 
2: 400$ 

2:000 $ 

2:800$ 
2 :000$ 
1 :600 $ 
1:200 $ 

1:00 0$ 

Gua r da da blbliotheca.. 1 :600$ 800$ 
auxiliar es ·praticantes . . . 2 :•100$ 
Serventes (sala! i o m en sal de 150$) . .. . . 

Mater '~a;l : 

Para acqui sição de livros e moveis, compra 
e exped ição de publicações, e ncadern a-
ções, impressões, a rtigos de ex pedien te. 
asseio da casa, publicação do «Boletim 
do Minis terion, !Substituição do ;pessoal e 
despezas m ludas e imprevis tas . . .. . . . . . 

T ota l da verba . .. . .. . . .. . . .... . . 

VERBA 17• 

SERVI ÇO l)E VETERI NARIP . 

(DecTeto n. 9,1 94, de 9 de dezem br o ele 
1911) 

I-Pessoal: 

D ·irect01'!a 

Ord. Grat. 

l Director 12:000 $ 6: 000$ 

25 :200$ 000 
6 :000 $0 00 

14 :400 $000 
3: 600 $000 

6 :00 0$0 00 

2 :400 $00 0 
9 :600$000 

1 8 : 000~0 00 

82 :800$000 

110 :000$000 

P a pel 

192 :800$00 0 

192:800$000 

Ouro 



Por Por 
Nwturew da <:lespeza sub-consignações consignações Prupel Ouro 

O r do ·Grato 

2 Chefes de .secção ...... 8 :000$ 4:000$ 24:000$000 
1 Dlrecto·r do embanoca-

<:louro de a n imaeso o. 7:200$ 3:600$ 10:800$000 

3 Ajudan~es .. o o .. o o o o [ 

Bacteriologista ... o . J 6:400$ 3 :200 $ 38 :•100$ 000 
1 

3 Veterinarios o ..... o o~ 
5:600$ 2:800$ 33 :600$000 

1 Primeiro Qfflcial . . .. J 

1 Segundo official.. o o ... 4 :000$ 2 :000$ 6:000$000 
2 Terceiros officiaes ..... 3:200$ 1 :600$ 9:600$000 
1 Phannaceutico-chimico o o 3 :6 00$ 1:800 $ 5:400$000 

5 Auxiliares .... . o o o. I 
1 Dactylogra.pho . o . . . j 2 :400$ 1:200~ 25:200$000 1 En.c~:·,rega<:lo do ma-

teHal o. o ... o .. o o. 

1 Puoatico de pharmacia l 
1 Porteiro (da {lirecto- 1 

•ria) o .. o o . o o o ... o ~ 2:000$ 1 :000$ 0:000$000 
1 PO'rteiro-contin.uo do l 

embarcadouro .... 

1 Continuo OO • OOOOOo .. l 
1 F eitor do embarque ~ 1:600$ 8 0 0~ 4:800$000 

de gado o .. o o ... o J 

1 Guarda •• o ••• • • • • • ••• 1:440$ 720$ 2:160$000 
2 Internos ........ . .... 1:800$ 3 :600$000 
7 Serventes (salario mensal de 150$). o o. 12:600$000 203:160$000 

lnBlJeoto?o·fa,s veter·ina·rias 

Ordo Gr--·'. 

12 Inspectores vete1oina -
rios • ••• o • ••• • •••• • o 6:400$ 3:200$ 115 :200$000 

29 Vete.rinaríos .. ....... . 4:800$ 2:400 $ 208:800$000 



,.-.r-·-

Por Por 
Na.ture:?Ja da des.peza sub-consignações <!onsig.n.ações 

12 
92 
19 

Auxiliar-es de 1• classe. 2:400$ 1:200$ 
Auxiliares de 2• cla-sse. 2:000$ 1:000$ 
Serven tes e 29 g uardas (s-a la-rio mensal 

de 100$) . . . ... . ............ . . . ... ... 

P osto de Observação e E nfermaria Vete · 
-rinaria d-e •BeliQ Horizonte: 

1 DirectoT (medico bact e-
Tio logista) ......... . 

1 Veterinario .... .. ..... . 

Auxiliares . . ........ . l ' 

7 :200$ 
4 :800$ 

3:600$ 
2:400$ 

~ 2 :000$ 1 :000$ 
E screvente .......... J 

Port-eiro-continuo..... . . 1 :600$ 800$ 
Serventes (salario mensal el e 100$) ..... . 

li- Material : 

Di?·ectoria, Ins1Jecto·l"ia.s e Postos 

Ar tigos de expediente, ·•n clusive a oompra. 
e conservação d-e m achin as de escrever; 
publicações de editaes, circulares e outm., 
no interesse àJo serviço, comprehendendo a 
Revista de Vete?·inaria e Zootechnia; acqui-
siçãQ e encade•rnação de livros, -revistas e . 
jornaes scientificos e offlciaes ; compr-a e 
conservação de moveis; alugueis de casas 
ou srulas lj)ara as I nspe-otorias e assedo das 
mesmas, e despezas miudas e even tuaes. 

Acquisiçãoo de vaccinas, m-edicamentos, i ns . 
trumentos ci-r u rgicos, u tensilios e material 
de combat e de epizootias, in.c1usive .medi-
camentos ·e vaccinas .para d istribu içãQ gra-
tuita aos lavradores e crladQI·es; mon ta-
gem e custeio {l-e pharmacias, policlin icas. 
laboratQTios e posto-s· veterinarios e de 

43:200$000 
87 :000$000 

57 :400$000 

10:800$000 
7:200$000 

9:000$00 0 

2:400$000 
2 :•100$000 

511 :800$000 

31 :800$000 

136:800$000 

Prupel Ouro 

746 :760$000 



Par Por 
NaJtureza da despez.a sub-consigna ções con.s.ignaçõoo Papel 

observação e desinfecção, .coinp-rehenden-
do os vencimentos do respectivo pessoal e 
despezas com a execução de medidas p:·o-
phy!acticas e de inspecção veterinaria,, 
não comprehendidas em outras consigna-
ções . ........................ .... . ... . 

Despezas de tmnsporte de pessoal e mate_ 
a-ia!; compra, alimentação e ferragem de 
animaes e acquisição e ronservação de ve-
hiculos para a conducção dlo pessoal nas 
zouas em que nã;o houver meios rapidos de 
Jocom1JÇã1o; alTeias e accessoTios pa-ra es .. 
ses anima-es e vehiculos ; diarias e ajudas 
de custo comp.rehen.dendo <> pessüal ex-
.traordinario admittido para auxiliar o ser-
viço d.e irradiação e observação de .epizoo-
tias e o pessoal do Instituto Oswaldo Cruz 
em serviço d:o l\l]inisterio da Agricultura ; 
ind·emnizaçã;o e r.eexportação de animaes 
e desp.ezas im,prevLstas ....... . ... .. ... . 

Subvenção a,o ·Instituto Oswaldo Cruz, de ac_ 
•cõrdo com o art. 59 do regulamento ..... 

Total da verb•a .. . , ............. . 

, -
' 

VERBA 18• 

SERVIÇO DE PROTECÇÃO AOS INDIOS E LOCALI-
ZAÇÃO DE TRABALHADORES NACIONAES 

D em·e-to n. 9.214, ·eLe 15 eLe cLeze1nbTo de 1911 

I - Pessoal: 

1 Director .. . .. . . .. . . . . 
2 ·Cbl:fes <'le secção. 

O.rd. Grat. 

12:000$ 
8:000$ 

6:000$ 
4:000$ 

18:000$000 
24:000$000 

i. 

1.070:000$000 

335:000$000 

•li :000$000 1. 589 :800$000 

2. 336 :560$000 

Ouro 



Natureza da de~Z'à 

2 Ajudantes techni c os ... . 
1 Agronomo . . ......... . 
1 CMtographo . . .. ..... . 
1 Desenhi-sta . ..... . .. . . 
3 1 •• officiaes . . ........ . 
3 2•• fficiaes . ....... . .. . 
3 3•• offic!aes . .... . .... . 
1 Portei-ro . . ... . ....... . 
1 Continuo ............ . 
2 Serventes (salario men-

sal 150$) .... . : .... . 

10 Ins;pectQ•J'€8 
12 Ajudantes 
10 Escreventes 

II - M-wterlal : 

01v:l. (}>rat. 

6 :-400$ 
6:400$ 
5:600$ 
4:000$ 
5 :600~ 
4:0 00$ 
3:200$ 
2 :000$ 
1:600$ 

6 :400$ 
4:800$ 
2:000$ 

3 :200$ 
®:200$ 
2:800$ 
2:000$ 
2:800$ 
2:000$ 
1:600$ 
1:000$ 

800$ 

2:200$ 
2 :400$ 
1:0 00$ 

Pfll'a objectos de expediente da directoria, 
publicações impressões e enca!dernações. 

Para asseio do edifício, car-I'etos e desp.ezas 
miud•as e de pTompúo pagamentQ ... . . . . . 

Ao porteiro (auxilio parn. aluguel de casa) . 

P~ ! a OCCOr•l'er á d•espeza com as lnspectorias 
~ levar a effeitQ a fun.d·açãle> e manutenção 
ele centros agrícolas, comprehendendo os 
Yen.cimentos UQ pessoal eff.eotivo dos mes-
mos cent·r-os; acquisição e demarcação de 
teeras; ob-ras de construcção, abel'tura. de 
caminhos e o anai's que fôr necessa·rio ao 
serviço n.os 'Estados e na !Cap-ital Fed-emi ; 
;;ratifi-cações ao pessoal extraardinario de 

. que li:·ratam :os aTts . 53 e 54 dO Tegulamen. 
lo ; f.ranquia rt:el-eg·raphica, diani·as, ajudas 
lie custo, passagens •e transportes, inclu.si-
Ye os de índios e trwba1hadores nac!ona.es. 

Por Por 
sub-consignações consignações 

19:200$000 
9:600$000 
8:400$000 
6:000$000 

25:2ú0$000 
18:000$ú00 
14 :400~000 

3:000$0 00 
2:400$000 

3:600$000 

96 :000$000 
8·6 :400$000 
30:000$000 

20:400$00()> 

6:000$000 
600$000 

151:800$000 

21-2 :400$000• 

27:000$000 

450:000$000 

Papei Uuro 

364:-200$000 



:Por :Por 
NaJ1:ureza da despeza sub-con signações consignações 

Para o:ooou'r e.J- á despeza; com a fundação e 
manutenção d·e povoações indígenas e com 
a distribuição ao.s índios de -roupas, fer-
•·arrnenms, utens ilios e o utros brind-es, a:J. · 
mentos, medicamentos e o mais que fõr 
necessario de accôrdt) \~oln o regulan1ento , 
ooonprehendendo o pagame nto d os venci-
m entos do p essoal effeotivo das mesmas 
povoações ....... . .. ..... ... . . . .. . . .. . . 

Pa:1-a .paga,men1o do a;ug uel a,nnual das fa-
zendas n.acionaes do Rio Br-a n co. na for-
m a do a,rt. 306 do regulrumento approvado 
•Pelo deC'l'eto n . 7. 751, d-e 23 d e dezembro 
de 1909 . ............................ . 

Para despezas imp-rev'·stas •e eventuaes .... . 

Total da verba ..... . ........... . 

VERBA 19• 

ENSINO AGRONOM ICO 

( D ecreto n. 8.319, de 20 c~e outu b>·o à e 1910 
'f3 àec>·eto n. 9.217, ele 18 de dezembro de 
1911) 

Pessoal : 

a) Esco.Ja Superior ele Agricultura e Me-
dic' na Veterinaria: 

1 Diorector ........ .. . .. . 
8 Lentes cathed!raticos . . . 
6 Lentes substitutos . . . . . . 
1 Professor de d-esenho .. 
6 Conserva :! or-es (art. 29) 

25 Auxildares de ensin.o 
(art. 79) .......... . 

On~. Grat. 

6:400$ 
4 :000$ 
4:000$ 
2: 000$ 

8:400$ 
3 :200$ 
2:000$ 
2 :0 00$ 
1 :000$ 

1 :800$ 

.. ··=-· ... .. . . 

8 :400$ 000 
76 :800·$000 
36 :000$000 

6:000$000 
18 :000$000 

45:000$000 

200 :000·$000 

10:000$000 
100:000$000 

Papel 

787:000$000 

1 ' 1-51 :200$000 

Ou ro 



Po·r Ptw 
Natureza da <lespeza ..... u)) -('cn s ig nações consignações 

l Secreta,rio . . . . .. , . . .. . 
1 BilYliOithecario . . . ... .. . 
2 Esori-pturwrlos 
1 P harmaceutico .. .. ... . 
1 Porteir.o ..... . .... . .. . 
2 Con tinuos ... . .. .' ... .. . 
3 Bedeis .. . . . ... . . ..... . 

01·d. G r ett. 

4:800$ 
4:000$ 
3:600$ 
3:200$ 
3:200 $ 
1:600$ 
1:600$ 

2:400$ 
2 :000$ 
1:800$ 
1 :60 0$ 
1:600$ 

800$ 
80 0~ 

b ) Faz€nda Ex•perimen.tal annexa á Escola 
Superior de Agricultura: 

1 Director ... ... ...... . . 
1 Chefe de culturas . .. · . . . 
1 AuxiJiorur ... ..... . .... . 
1 Jard·ine',r.o •hovticultor ... 

01·d . arat. 

4 :·800$ 
4:000$ 
3:200$ 
2:000$ 

2:400$ 
2:000 $ 
1:600$ 
1:000$ 

Estação de ma,chinas ·annexa á E scola 
Sll<Pe!t'ior de Agdcultura: 

1 Di rector .......... . . . . 
2 Mestres d·e offidnas ... . 
1 Mecan.ico ....... . . . ... . 

01·d. Grat. 

4:800$ 
3:200$ 
2:400$ 

2:400$ 
1:600$ 
1:200$ 

c ) Horto Florestal (d·ecreto n. 9.215 , de 
15 de !dezembr-o de 1911) : 

1 Di<rec to t' . . . • . • • . . . • • . • • . • . . • . • . • . . • • . . 
2 Ajudantes ..... . . . ....... - .. .. . . · ... .. 
1 Auxi liar ... : .. .. .. . .. ... . . . .... . . . . .. . 
1 Chef·e d•e c ulturas .. . ... , . ..... . . . .. .. . . .. 
1 Mestre jardineiro ...... . . ... · . . .. .. . . . . .. 
1 Guamda do ma<teria!. . . ... . .. . . ,. . .. ... . . 

7:200 $000 
6 :00 0$00 0 

10:80 0$000 
4 :800$000 
4 :800$0 00 
4 :800$0 00 
7: 200$0 00 

7:200$000 
. 6 :000$0úú 

4: 800 $000 
3:000$000 

7:200$000 
9:600$ 000 
3:600$000 

Vencimentos 

12:000$000 
19 :200$000 

4:800$000 
4:200$000 
3:000$000 
2:400$000 

235:800$000 

21:000$000 

20:400$000 

45:600 $000 

Pa;,pel Ouro 



3 
3 
1 

2 

1 
1 
1 

Na.lureza da despeza 

d) Escola de Ag.-icultura annexa ao Posto 
Zootechnico Fede ral em Pin.he'lr-o. (D&-
creto n. 8. 367, de 10 de novembro de 
1910): 

Ord. Grat. 

Len.tes ..... .......... 5 :·600$ 2:800$ 
Prepao·a,d.ores -repetidores 3:600$ 1:800$ 
P.r-of.essor d e d-esenho e 

<topograpJlia •• • •••• ' · ' I .3:600$ 1:800$ 
C-onservadQres inSi]:Yecto_ 

;pes de alumtros . ... . . 2:000$ 1 :000$ 
Economo ............ . 2 :000$ 1:000$ 
Medico .... . . . . . .... . 4:000$ 2:000$ 
P ·h'armaceui\Jic-o . . . . . . . . 2:400$ 1:200$ 

1 'Mestre de gymna!!ltica e 
ex·er.ci-cios mil'·tares ... 2:000$ 1:000$ 

2 Mest·r es de officinas .... 2:000$ 1 :000$ 
1 Chete d e j !llr d inicultura 

2 
10 
10 

2 
6 

2 
2 

2 

4 
2 

>e ·ho r ti cl.Jiltura ....... .3 :600$ 1:800$ 

e) Escola s Médias ou Theorico_Pratica.s da 
Eruhia e do Rio Grande do !Sul, na fórma 
dos decr.etos ns. 8.516, de 11 de janciro, 
e 8. 584., de 1 de ffilaTço de 1911: 

Ord. G1•at. 

Director.es ...... . ..... 3:600$ 
Lentes . . . . ... . ........ 5:600$ 2:800$ 
Preparad·oTes repet 'do.res 3:600$ 1:800$ 
Professores de desenho . 3:600$ 1:800$ 
Con.servad-or.es inspecto_ 

Tes d·e a lum.no.s ......• 2 :000$ 1 :000$ 
E-conOilTios ... .. . ........ 2:000$ 1:000$ 
Mestres de gymnastJica e 

·exer-cicios militares ... 2:000$ 1:000$ 
Ch efes de pratica agrl-

cola e hortico-l a ...... 3:600$ 1 :800$ 
Mestres de -of.ficina s .... 2:000$ 1:000$ 
s~retarios -·bibliotheca-

Po-r Po-r 
sub-consigna çõEs consignações Pa,pel Ouro 

25 :200$000 
16.:200$000 

5:400$000 

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

3:000$000 
6:000$000 

5:400$000 79:800$000 

7:200$000 
84:00 0$000 
54 :000$000 
10 :·800 $000 

18:000$000 
6:000$000 

6:000$000 

10:800$000 
12:000$000 

-- -,-.. 



Natureza <la de!!lpeza 

rios ......... . .... . 
Eseript u ro·r ios ........ . 
Po-rteiros ... . .. . ..... . 
Con tinuo-s ..... . .. .... . 

01·d. GTat. 

3:200$ 
2:400$ 
2:000$ 
1 :200$. 

1:600 $ 
1:200$ 
1:000$ 

600$ 

f) Escolas p .raticas de Agricultura custea-
das pela União na fôrma do art. 548 
do deor eto n. 8 . 319, de 20 de outubro 
de 1910 {pessoal .para tres e scola s) : 

Oi rector~s ... . . .. . ... . 
Professores (.de se n.•h o, 

top-ogrruphia, m ecan.i·ca 
ag:r icolaj oons·trucções 
ruraes, drenagem e 
i'·prig>ação) .. . ... . .. . 

ProfessQires primarias . . 
_•\.djuntos (art. 229) . . . 

Chefes ele cultura ...... 
J aJ·cl ineiros_horticuJ.tores 
:\1est·res de gymnastica e 

. exerci c~ os militares ... 
Secretarios_b i b I i o1 h e-

carios • • • ' ' • • •• • •• •• I 

Conse-rvadores inspecto-
res de alum.nos . ...... 

Econ.orn os . . . . . . . . . . . . . 
Portei·ro · _·C'On ti n uos . . ... 
Mestres d .e o1'fidnas . . .. 

4:800$ 
2:000$ 
1 :600$ 

01·d. 

2:400$ 
1:600$ 

1:600$ 

2: 400$ 

1 :6 00 $ 
1:600$ 
1:600$ 
1:600 $ 

2:400$ 

2:400$ 
1:000$ 

800$ 

G.rat. 

i:200$ 
800$ 

800$ 

1:200 $ 

800$ 
800$ 
800$ 
800$ 

g ) Aprendiz>ados Agr: colas (pessoal :r>ara 
nove Aprenc1iza.d.o.s, .sendo 1res instaUa-

Por Por 
s ub-cons ignações consignações 

9:600$000 
7:200$000 
6:000$000 
3 :600$000 

7: 200$000 

21 :600$000 
9:000$000 
7 :200$000 

10:800$000 
7:200$000 

7 :200$000 

i0:800$000 

7: 20 0$0 00 
7 :200$000 
7:200$000 

14 :400$000 
-------

235:200$000 

117 :000$000 

Pape} Ouro 
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' · - Por Por 

Natu~·eza da des.pemt. sub-cons i gna~ões c ons i gna~ões 

dos e custeados ·pela U nião., n.a fórma 
dos decretos ns. 8 '.357, 8 . 358 .e 8 .3 65 , 
de 9 e 10 de n •ovembro <'!e 1910-S . SL 
mão, Ba-r bacena e S. Luiz das Missões 
- e seis apenas cus t eado·3 pela União. 
na fórma dos arts. 554 e 557 do dec reto 
n. 8 .319, de 20 de outubro de 1910): 

Di-r.ectores . . .. ....... . 
A ux.ilfa res ag·ronomos . . 
Professo.r.es primarias .. 

2:00 0$ 
1 :600$ -
1: 000 $ 

9 Ad jun.tos ... . .. _ .... . _ 

4:000 $ 
3:200$ 
2:000$ 
1 :600$. 
2:400 $ 
1:600 $ 

800$ 
1: 20 0$ 

800$ 
Escriptmca;rios 

9 Economos .. . ........ . 
12 Oonservada res-inspecto-

·I.,es de alu mnos, sendo 
dous .para cada um 
<los Aprendiza dos <'!.e 
·s . Simão, B a;rbacen a 
e S. <Luiz das ·Missões 

9 Chefes de c u lturas _ . _ . 
9 J ard in eiros-h ol'tícu>lto-res. 
9 Prati·OOS de industn'as 

agrícolas .......... . 
18 Mestr.es de offi.cinas __ .. 

9 Portei ros. continuos ... . . 

1:600$ 
2 :400$ 
1:600$ 

1 :600$ 
1:600$ 
1: 600$ 

800$ 
1:200$ 

goos 

800$ 
800$ 
800$ 

h) Estaçõ-es •Experirrnen.taes (pessoal •para 
tres es·tações, sendo uma in s t a :lada e 
custeada p.ela União., n a fórma do ode-
ereto n. 8 . 35·6, de 9 de novembro de 
1910 - Estação Experimenta l de canna 
de assucar em Carrnpos - e ·duas ape. 
I'Jas custeadas pela un·-·ão, na fónn a do 
a1·t. 566, <lo <'lecreto n. 8.319, de 20 de 
outubro de 1910) : 

01'Cl. G>·at. 

3 Directores ••••••• • • o •• 8 :000$ 4 :009$ 
6 Chefe~ <le secção technd-

,._, "'"' ..... . ........ . .. 5:600$ 2: 800$ 

54:000$000 
43 :200 $000 
27: 000$0 ory 
21: 600$000 
32 :-100$000 
21: 600$000 

28 :800$000 
32 :400$00 0 
21 :·600$000 

21 :600$000 
43 :200$0 00 
21 :600$000 

36:000$000 

50 :400 $000 

369 :000 $000 

P a pel Ouro 



P·ol'· Po.r 
sub-co'nsignações consignações . ... Prupel 

Ord. Gr·rut. 

J2 ,Ajudantes de secçãJO .. . . 4:000$ 2:000$ 
. Ja rdi neh·os.ihorticultores 1:600$ 800$ 
E sori•ptura:rioscbib'liothe. 

crurios ····· · ... ..... 2:400$ 1:200$ 
Porteiros.conlbinuos ... .. 1:600$ 800$ 

i ) Postos ZIQO'techruicos fundados com au-
xilio da União (pessoa l paTa dous pos. 
to~ . g,rts. 577 e 578): 

0 )'(/.. G )'(tt . 

D irectores .. . .. . . . . ... . 8 :0 00$ 4 :00 0$ 
Chefes de secção techn.i-

.c a ...... . ·· · ·· ···· ·. 5:600$ 2 :800$ 
G •Ajudan les . ........ . . . 4:0 00$ 2 :0 00$ 
2 Auxilia res (picadores) . 1:600$ 800 $ 
~ P repar a<'l ores 2:800$ 1:400$ 
~ •Secretan'IQs ..... ·· ··· . . 3:200$ 1:600$ 
2 E scriptut·arios .. ...... 2:00 0$ 1:000$ 
~ P ortei ros-contin uos ... . .. 1:600$ 180 0$ 

Tres fa2lenda s modelo d e c ria ção : 

Orcl. Gra t. 

72 :000$000 . ' 
7:200$000 ·L 

10: 800 $000 
7 :200$ 000 183:600$000 

24 :000$000 

33:600$00 0 
36':000 $000 

4:g 00$000 
8' :40 0"$000 
9:600$000 
6:000$000 
4:800$000 127:200$0 00 

~. 1 .... 

Di•rector·es. 6 :400$ . 3 :200$ .. 28 :800$000 •;,.'.·h!..· 

Encar-regados de con.ta-
bilida.de .... . .......... . 

:: ·Auxilia•res . ... ..... ... . 
B Chefes rl e culturas .. .. . 

3 :200$ 
2:400$ 
2:400 $ 

1 :·600$ . 
1:200$ 
1 :2.00 $ 

lc) Esta ções Zootechnicas ·Regiona es (pes-
soa l pa ra seis estações, a•rt. 488): 

01'll. G1·at. 

r. Chefes. . . . . . • • . . • . . . . . 2 :000$ 1 :000 $ 

14 :400$000 
10:800$000 
10 :800$00 0· 64 :800$000 

18 :000$0 00 • ·. 18 .:000$000 

.. 

) 

Ouro 

·'\ 

·-· i •• 

'·' 

. ( 



Nature~Aa. de&l~a; 

l) Campos de demonstração (pessoal para 
oi'lo campos de demonstração, sendo um 
de ·plantas fructifel'aS, um de.s•ti'llado á 
cultul·a do arroz e seis para diversas 
cultu ras, na fôrma dos . arts. 543 , 408 
e 569 do Regulamento): 

8 Dinictóres .......... . . 
8 Chefes de culturas ... . 
8 J·ardineiros-hwttcultores 

On!.. Grat. 

4:000$ 
2:400$ 
1:600$ 

2:000$ 
1:200$ 

800$ 

m) Escolas Pe•manentes de Lactic:nios: 

2 Di'rector·es .............. .. ............ . 
2 Auxilirures agronomos ...... . .. . ........ . 
2 ProfesSO:t'es !Prima rjos . . . . .............. . 
2 Esci'eventes . .................... . . ... . . 
2 Mestres para o fa.brico .(!e queijo ....... . 
2 -Mestres ;pa1·a. o fab•'ico da manteiga . .. . 

n) Cursos ambula ntes: 

12 Professores ..... ..... . 
12 Ajudantes ........... . 

5 Mestres de ·lacticin'os .. . 

Material: 

Ord. 

4:000$ 
3:200$ 
2:000$ 

-Gmt. 

2:000$ 
1:600$ 
1 :000$ 

Para desp·EZ'a s de insval·:ação e de adaptação 
d•os diversos estabelecimentos e outras 
previstas no Regulamen~o annexo ao de-
or.eto n. 8. il19 e no que foi approvado 
pelo decreto n. 8 .367. de 20 de outuhru 
e 10 de novem·bro de 1910 compTehenden_ 
do o cust€d·ó dos mesmDs estabelecimentos , 
lnclus·ve as Esoo'las da Bahia e do Rio 
Grande do Sul, a· que soe a·efentrllJ,•Jetl'al 13 .do 

Po-1!" Pvr 
sub..Consi-g;mtções cons.lgnaç~J)S, 

48 :006$000 
28:800$000 
19:200$000 

12':000$000 
. 9• :600~·0QO 

61: 0·00$'000 
6-:000$•000 
6:000$000 
6:000$000 

96:000$000 

·45 :600$000 

,;f 

72:000$000 
57:600$0 00 
1 5:• :00.0.~ . 0 0 14>4 ·:600$0•10 l. ~03 :GOO~OOú 

Ouro 



Por P<>r 
Nart:ureza da despeza sub-consignações consignações 

Ululo «Pessoai>J, e o ,pagamento de feito-
res, operarias, trabalhadores e anais pes. 
soai não es•l_)ecifi.caJdo nesta <tabella; ' pas-
sagens, transpo!'tes, diani.as e ajudas de 
custo ; artigos de expediente, pu'bEcações, 
mobiliaria e des,pezas everutuaes 'e impr.e. · 
v istas comnrehendid·a a quanti'a de rêis 
25 0 :OÓO $ pãra uma Estação E:><perimental 
e um Posto Zooil:echn.'co no Rio Grand.e do 
Sul, de conformidade com o arti·go 3° do 
decreto n. 8 . 810, de 5 de julho de 1910. 

l'ara uma estação experimental de canna de 
assucar em ·Petrn.ambuco ........ . .... . 

l'a.ra um Aprendizado •Agri-cola no Mara-
nhão .... .... ... ........ . ........ .. . 

Tota;l da verba ................. . 

VERlBIA 20• 

EVEN TU AES 
. 1:· 

rara occotT~1· a quaesquer despezas ex<traor_ 
clinarias e imprevistas, inclusive o paga-
mento d•e g·raUficações .por serviços ex-
traor<:1 in.ari·os, e vencimentos a .empregados 
em c<>mmissào, passagens e ajudas de custo 
não coanprehendidas IE m outTas verbas, e 
par·a custeio de a utomovei·s ......... . 

200:000$000 

150:000$000 350:000$000 

Pa;pel 

2 .•2·30 :000 $000 

3.870 :000$000 

200 :000$000 

Ouro 
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Art. 2.0 E' o Presidente da Republica autori~ado: 
a) A conceder os favores d-a lei n. 2.049, de 13 de Dezembro 

de 1908; tambem aos immigrantes localizados em nucleos colo-
niaes e bem assim, a qualquer agricultor que satisf-iz-er as con-
diçõ.es da referida lei, não ficando dependentes da constituição 
de syndicatos ou cooperativa agrícolas. 

Os mesmos favores deste artigo e lei nelle citada poderão ser 
coJ;J.cedidos pelo Poçler Executivo para novas plantações · de . cacaoei-
ro e oliveira, assim como ás culturas novas do paiz, desde que, 
];leio seu valor economico, mereçam ser estimuladas pelo Governo 
Federal (lettra a do art. 51 da lei n. 2.356, de 31 de Dezembro 
de 1910.) 

b) A contractar com em prezas industriaes a -admissão em 
suas officinas de aprendb;es de ferreiro-mecanicos até o numero 
de 100, não excedendo a 10 para cada empreza, e a contractar a 
admissão de 10 aprendizes de electro-technicas em officinas na 
Eu-ropa ou nos Estados Unidos, abrindo para esse fim os n eces-
sarios creditas. 

c ) A transferir do Minlsterlo da :F'azenda para o da Agr1cul-
. tura as fazendas nac!onaes localizadas no Estado do Piauhy e as 
t erras das -extlnctas fazendas naçionaes, procedendo á sua de-
marcação e arrolamento dos bens e promovendo ·a revisão ou re-
scisão dos cont·ractos que porventura oner em as ditas fazentl·as. 

Nas citadas terras e fazendas nacionaes, o Governo organi-
zará coloni&es e campos de experiencla, de modo a favorecer u 
des envolvimento das industr!as pastoril e ·extractiv·a ( carnauba, 
maniçoba, oleos vegetaes ) , (lettra cl do citado artigo.) 

cn A contractar, pelo prazo que fôr mais conveniente, com o 
Dr. V. T. Cooke, da Universidade de Wyoming, ou com outro pro-
:Ussiona.! de reconhecida competencla no assumpto, o estabeleci-
mento de um ou mais campos de demonstração segundo o processo 
da lavour.a secca ( clay-fa?·ming), podendo para esse fim abrir os 
necessarios creditas 'até a quanti·a de 100 :000$000. 

e ) A abrir o credito de 200:000$, ouro, para occorrer ás aes-
pezas com a emballagem e trans·porte para o Brasil dos prodrictos 
que figuraram nas Exposições de Bruxellas e Turim e liquidar os 
compromissos r esultantes das mesma,s exposições . . 

f) A abrir o credite até a quantia . de 2.'l00: 00{1$, para Uqul-
dação das ·-despezas COll~ . O serviço do . r-e cenS-8!/-Ip.~nto llÇ>S. exere!-

·' ... 
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cios de 1!110 e 1911 e, bem assim, para liquidação dos compromi;;-
sos assumido;; pda Commlssão de Propa.ganda na Europa. 

g) A abrir os creditas que for 2m necessarlos para occorrer as 
subvenções resultantes de contractos já celeorados de confonni-
dade· com o disposto no art. 36 da lei n. 2.221, de 30 de Dezembro d'e 
1909 (lettra f do citado aTtigo.) 

h) · a mandar effectuar a dragagem do ca.nal de accessor á ilha 
das Flores, para facilitar o transito das embar·caçéíes que transpoT· 
tam · imrn!grantes para a hospedaria existente niquella ilha, · çor· 
rendo a desp :;za p ela verba III, consignação destinada ·a despezas 
extraordinarias e eventua.es (lettra g do cit-ado artigo.) 

i) a disp ender: 
I. 10: 000$ ·em premi os, á razão de 1$ por kilogramma, lW!ol 

sericultores que apres entarem casulos de producção nacional, de 
accôrdo coru o regulam ento n. 6.519, de 13 de Julho de 1907; 

n. 5: 00"0$ em premias aos .s.erlcultores ·que provarem. a jui-
zo do Governo, ter p 2lo menos 2.000 pés de amoreira, regularmente 
tratados, de accôrdo com o disposto no mesmo regulamento (lettra 
e do citado artigo.) 

III. Até 150: 000$ para a construcçã0 do novo edifício, desti-
nado á Escola de Aprendizes Artífices elo Estado de f:l. Paulo, 
concorrendo o governo estadual com igual qmmtla. 

j) A firmar contractos, cujo !Jra:.~o não exceda a cinco annos, 
1t. respeito de aluguels de casas ind!spensaveis a serv.iços do Mi-
nister!o da Agricultura (art. 74 da citada lei.) 

lc) A contractar, no palz ou no estrangeiro, pessoas d e pro 
vada com]Jetencia para dirigirem serv1ços e exercerem funcções 
technicas, não podendo exceder a tres annos os contractos que 
celebrar. 

Paragrapho uni co. Quando fôr contrac·tada quaJ.quer pessoa 
para .exercer cargo expressamente comprehendido no orçamen-
to. a gratiflcução fixada uu contracto será paga pel•a verba corres· 
pondente a esse cargo, até a importancia estabelecida na corupc· 
t ent~ tabella: ·correndo a differença, si houver, pela ·verba desti-
nad:ot ao pessoal ·contractado. 

n A crPar no Estado do Rio Granqe rlo Sul um campo exp·) 
rimcntal para, .a cultura ·do trigo .. tendo annéxo uin labc,r'àtaho de 
exames chiwlcos e biologicos a cargo de um profí.ssion:J.! P.speda· 
11sta e idoneo, podendo para isso despender até 15-Q·: 000$000. 
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m) A auxiliar os municípios e os Estados com a quantia de 
4: 000$ , por kilometro de estrada que fôr construída, apropri-ada ac> 
transito de automoveis, e ligando entre si dous ou mais estabe-
lecimentos do Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio 
ou quaesquer destes com centros de popul-ação ou com zonas agri 
colas vizinhas, -até o maxlmo d e 30 kllometros em cada Estado, 
sendo feito o. pagamento por trechos de 10 kilometros e median· 
te exame pelo ministerio, depois de conclu!do cada trecho. 

n) a crear e custear no Estado do Maranhão, no J.ogar que 
julga.r mais conveniente, nas proximidades d.a Estrada de :!<"' erro 
S. Luiz a Caxias, uma estação experimental para o cultivo inten· 
sivo do algodoeiro, abrindo para isso o necEssarío r.redito até r éi-> 
100:000$000; 

o) a receber o P,osto Zoo.technico de Lages com os terrenos 
necessarios ao mesmo posto e cultura de forrag-ens . completando 
a sua organização com elementos necessarios aos seus fi.ns; 

p) installar no paiz tre-s e-stações sericicolas, entrando em ac· 
cordo com os Estados para a cessão da-s terras que lhes forem ne-
cessarias e não podendo despender -com o pessoaL material -e ins-
taHação de cada uma mai-s de 20:000$00. 

q) a parcella-r os premios estabeleci'dos pelo decreto legisla-
tivo n. 2.049, de 31 d·e dezP.mbro de 1908, para favorecer a effe-
ctiva cultura e moagem do trigo nacional, d-eterminando a área 
cultivada e a pr.oducção média por hectar e demais condições que 
deverão dar direito aos premias; 

1-) a conceder premios de 500$ a 5:000$ aos viticultores e ví-
nicultores que exhibirem, em exposição publica, que se realizar 
annualmente na Capital Fed-er al, sob inspecção do delegado espe-
cial do Ministerio da Agricultura. os mais bellos e apreciados 
specímens de uvas e os melhores vinhos fabricados de uvas .de 
cepas européas -e americanas, expedindo regulamentos. em qu e 
dev·erão ser indioada·s as especies de videiras cujos producTos po~ 

sam se-r premiiados, e demais providencias favorecedoras do d-es-
envolvimento da industria viticola e vinícola, correndo a d·espeza 
pela verba 15• ; 

s) a avocar. mediante accôrdo com os respectivos governos, as 
estações .meteo;:ologicas ·existen-te-s no·s Estad·o-s, na fórma do arti-
go .f2 ,do ~·sgúlatiDento ·da DirE'Cto·ria de Meteorolog:k'l e A:strono -
mia; 
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t) auxiliar com a quantia de 500$ a cada criador, possuídor 
de mais de 500 cabeças de gado vaccum, que construir ·em sua Pl'O-
priedade banheiro para expurgo de parasitas do mesmo gado, não 
podendo o auxilio exceder de 10: 000$ em cada Estado, dentro do 
exercido; abrindo paora isso os necessarios credites; · 

1t) a installar postos zootechnicos em Goy.az, Piauhy e Cea-
rá, desp!lndendo até 150 : 000$ e correndo a despeza pela verba 19•; 

v) a transformar em aprendizado agrícola o Posto Zootechni-
co de Ponta Grossa, cedido pelo Estado do Paraná; 

x ) .a abrir o credito de 100:000$ para auxiliar as ·exposições-
feira que se realizarem e-m municipios da Republica e dividida ·es-
sa importancia com ·igualdad-e pelos Estados que promoverem a 
r ealização de taes certamens e a desp ender até a quantia de réis 
30:000$ com a r epresentação do Brazil no ConvençâJo Internacio-
nal de Policia Sanitaria Animal, a reunir-se em Montevidéo em 
1912; 

y) a conceder á Sociedade Br.azileira de Agricultura, de Pa-
riz, o auxilio de 10:000$, que correrá pela verba 4"; 

z ) a dar nova organização a,o serviço de pat-entes de invenção, 
modelos industria,es e marcas de fabrica do commercio. 

Art. 3.• Fica o Governo autorizado a desenvolver a industria 
da pesca, 'instituindo uma inspectoria, superintendida pelo Minis-
teri-a da Agricultura, Industria e Commercio. 

A Inspectoria d-e Pesca promoverá a animação da .alludida in 
dustria: 

a) pela instrucção e auxilias ·aos pescadores; 
b) pelo povoamento das a:guas nacionaes com as especies mais 

apreciadas, quer -indig.enas. quer exoticas, tanto de agua doce ·co-
mo de agua .salgada, por m eio dos melhores •ensinamentos da pisci-
cultura; 

c) pela organização de cooperativas entre os pes.cadores ; 
d) pelo levantamento da carta batimetrica da costa, determi-

n:mdo e localizando os pesqueiros; 
c ) p ela organização de um museu de apparelhos e carta de 

pesca e de coll ecção de ·especies da fauna marítima, lacustre e 
fluvial; 

f) pelo estabelecimento de e-stações nos pontos mais conve-
nientes com escolas praticas para manejo dos. modernos app?-re-
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lhos de pesca, salga, preparo de conservas, fabrica de adubos com 
detrictos d-e peixe refugado, pi1>cicultura e osticultura. 

§ 1. 0 Ao-s pescadores, individualmente, e ás emprezas ou com-
nhias de pesca, constituídas ou que se venham a conslituir, de 
accôrdo com a legi,slação vigente, são ass-egurados os seguintes fa-
vores: 

1°, concessão de terJ·enos de marinhas e terrenos publicas, nas 
costas e nas ilhas, para fundação de estabelecimentos de pesca ; 

2", direito de de-sapropriação, por utilidade, dos terrenos ne-
oessarios' á ed-ificação de estaleiros, parques e deposites de salga 
e frigoríficos; 

;;o. pela importação d·e Emba-rcações a vapor ou á vela d-estina 
das exclusivamente á pesca pelas suas installações e característi-
cos; dos appa:relhos de pesca e material proprio para o reparo dos 
mesmos; dos machinismos e material preciso para a -installação 
dos serviços de prep-aro, salga e conserva do peixe, inclusive os ac-
cessorios e -aprestos para o 'acondicionamento do peixe conserva-
do; do combustível para funccionamento de barcos e demais instal-
la ções a.ttinentes á industria da pesca - pagarão os concessiona-
rios direitos na razão ele 8 % elo valor, nos termos da lei da r e-
ceita e do regul.amento n. 8.592, de 8 d·e Março de 1911. no que 
ferem applioav-eis, vi'gorando tal favor pelo prazo de cinco annos, 
a contar da data · da concessão. 

<± 0 • L.ieença, isenta de qualquer cont1·ibuição fede·ral, pm:a 
installaçõe-s de viveiros em quaesquer pontos da costa ou das la-
goas. 

Permissão para que o mestre, contra-mestre, capitão e a me-
tade da equipagem elos barcos de pesca a vapor ou a vela sejam 
de pessoal estrangeir o, durante cinco annos , contados da data des-
ta lei. 

§ 2. 0 Em regulamento especial que o Poder Executiv·o decre· 
tará para immediata execução da creação das inspectorias de pes-
ca, deverá prohibir o emprego de snbstancias ven enosas e explo-
sivas e o t:scoam ento de r esiduos das fabr icas n os rios; det er mi-
nará quaes os appa1'elhos de pesca permittidos, dimensões das ma-
lhas das redes. tempo ·e local pa.ra a pesca; dimensões das 
diversas espede.s; -distancia da r,osta a que é · pe:rmissivel 
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a p.esca do arrasto por barcos a vapor, e zonas especiaes .em que 
estes barcos podem operar, e as condições em que serão concedi-
das as licenças para a pesca ou baTcos a vapor, acautelando os 
Interesses dos pescador-es pela concessão de garantia:s e favor-es pa-
ra, quand-o possível, as.segur.ar lhes lucros de seu trabalho na con-
currencia ·com os aparelhos da pesea moderna. 

O Gov erno cobrará, dentro do corrente exercício, os creditas 
necessar-ios para installação da inspectoria de pesca até a imJ>or-
ta.ncia de 200:000$000. 

Ar. 4°. A's tres pr-imei-ras escolas praticas de eledricidade e 
d-e mecanica qu·e se fundarem pelos moldes norte-americanos se-
rão subv-encionadas cada uma, com a quantia de 20: 000 $, annual-
mente pelo p-razo de cinco annos, 

Art. 5." Os contractos para obras n·ecessarias aos serviços do 
Minisetrio da Agricultura, Industria e Commercio, poderão ser 
feitos pelo prazo de d·ous .annos. 

Paragrapho unico. Pod-erão t er igual duração os ·contractGs 
pa,ra o fabrico e fornecimento de instrumentos e .apparelhos para 
o Observ•atori·o Nacional. 

Art. 6.• Os credítos fixados na lei n. 2.356, de 31 de Dez·em-
bro de 1910. para despezas com a i-nstallação d-e um embarcadou-
ro no pO'l'tO do Ri·o de Janeiro e de postos de obs-ervação -e desin-
fecção do gado, montagem e custeio de pharmacia, polydinica e 
labo1~atorio V·eterinarlo (verba 17"), acqui.sição de machinas, in· 
strumentos, ferramentas ·e utensílios agrícolas, etc. (verba 6•) e 
installação e adaptação, etc., dos estabelecimentos de ensino agro-
nomico (verba 19") continuarão em vigor no exerci-cio da presen-
te lei. 

Art. 7.• Na vig.encia desta lei poderá o l\llinisterio da Agri-
cultura. Industria. c Oommercio contractar, mediante concurren· 
cia publica, com quem mais vantagens offerecer, a publicação do 
annuario -e mais trabalhos da Directoria de Meteorologia. e Astro-
nomia, correndo a despeza por conta da consignação - Material 
-da verba 12•. r-

Art. 8.• Sempre qu·e fôr conveniente, o Ministetío poderá fa-
zer as s®S publi·cações, i.mp:r·e.ssões e en-cad-ernações na tY}logra-
phía da .Directorla Geral de Estatist!ca, c.orrendo as de!ilpezas .PQ'l' 
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conta das competentes consignações o:rçam<mtarias das r eparti· 
ções a que pertencererem os t rabalhos (art. 54 da citada lei) . 

.Art. 9.0 Para os fi.ns d-e que trata o art. 58 das bases que 
baixaram com o decr-eto n. 6.455 de 19 de .Abril de 1907, o Gover-
no poderá abrir creditos suplementares -e elevar a subvenç:.ão alli 
consignada a 15: 000$ quando se trate de via-ferr.ea de bitola de 
um metro, não excedendo de 60 kilometros de extensão e que não 
gose de garantias d-e juros fed·eral e estadual, comtanto que o pa-
gamento se faça por trechos não inferiores a 20 kilometros em 
~rafego. 

Paragrapho uni co. .A subvenção prev·ista IJleste artigo não po-
derá em caso algum ser concedida á estrada ou trechos de -estradas 
construídas s-em contracto prévio, salvo as que tiverem verba no 
orçamento. (.Art. 55 e paragrapho da citada lei.) 

.Art. 10. O p·ess·oal das Inspectorias .Agrícolas, Inspectorias 
de Veterinaria, Escolas d-e .AprendiZJes .Artífices, d-o Serviço de 
Protecção aos lnd-io-s e Localização de Trabalhadores Nacionaes e 
do Ensino .Agronomico em effectivo serviço nos Estados do Pará, 
.Amazonas e no T-erritorio do Ac·r e, perceberá uma gratificação .ad-
dicional sobre os r espectivos vencimentos na razão de 40 o/o no 
Pará, 60 o/o no .Amazonas e 80 o/o no T e<rritorio do Acre; abrindo o 
Governo os creditos para -esse fim necessarios durante a vigencia 
da presente lei. (.Art. 66 da citada lei.) 

.Art. 11. Fica ·extensivo ao Ministerio da .Agricultura o dispos-
to no art. 20 da lei n. 2.221, de 30 de Dezembro de 1909 . 

.Art. 12. Para attender .ao desenvolvim ento dos serviços -de im-
migração -e colonização comp;rehendidos na verba III, poderá o 
Gov-erno em qualquer época do anno .abrir os creditos supplemen-
tares que forem necessarios, e para dar execução ·aos ajustes inter-
nacionaes realizados no sentido de desenvolver, -com a navegação, 
os serviços de -colonização e defesa dos productos brazileiros no 
exterio:r poderá •abrir ·o credito n ecessario até ·a quantia de réis 
1. 000 : 000$000 . 

.Art . 13 . O Governo pana o fim de assegurar a livr-e concur-
r encia na industria siderurgica no paiz, promov-erá a rescisão do 
oontr:::.cto celebrado com Carl-os G. da Costa Wigg e Trajano S. 
Vi:ri•ato de IM.edeiros em ·ex.ecução do art. 71, da lei n. 2.356, de 31 
de Dezembro de 1910 ·e do deffi'eto n. 8. 579, de 22 de Fever.ei·ro de 
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1911, ou estenderá ás ·emprezas que s e organizarem para os fins 
da lei n. 2.406. de 11 de Janeiro de 1911 os mesmos premias de 
I!lanufactura a que tiverem dir-eito ·esses conoessionarios_ 

Art. 14. As attribuições do consultor jurídico a que se refere 
o art. 11 do r egulamento u. 8.899, de 11 de Agosto de 1911, serão 
e:10ercidas por um consultor jurídico de nom-eação effectiV'a colil 
os vencimentos de director g-eral, ·e por um auxiliar encarregado 
do estU-do das questões jurídicas nas repartições subordinadas ao 
Ministsrio, tambem de n·omeação effee-tiva e com o v•encimento dos 
directores de secção. 

Art . 15. O credito de 1.200:000$. a berto pelo decreto nume-
ro 8. 462, de 27 de Dezembro de 1910, para a transfer encia do Ob· 
servatorio Naci·onal para locai m:üs conv-eniente, poderá t:ambem 
ser applicad·o na vigencia da presente lei á .acquisição de instru-
mentos ·e .app.arelhos para a nova iust-allação do mesmo Obsei·va-
torio. 

Art . 16. Nas obras do Ministerio da Agricultura será preferi-
do, tanto quanto possível, o emprego de mad-eiras naciouaes. 

Art. 17. Fica o Governo autorizado -a s ubvencionar com as 
quantias adeante mencionadas as s-eguintes instituições de -ensi-
no technico e profis si-onal: Lye-eu de Artes e Officios da Capital 
F ed-eral, 48: 000$; Escola de Commerci-o Alvares P enteado, de São 
Paulo, 20: 000$; Lyceu Agronomico de Pelot-as. 15: 000$; Escola 
Profissional Benja~min Oonstant, de Porto Alegr-e, 15: 000$ ; Acade-
mia de Commercio do Rí·o üe J a neiro, 10 : 000$; Instituto Com-
m-eTcial da Capital Federal, 10: 000$; Lyceu de Artes e Officios -de 
S. Paulo, 10 : 000$; Lyceu de Artes e Officios do Recife, 10: 000$; 
Acad-emia do Oommercio de P eJ.otas, 10: 000$; Escola do Commer-
cio do Ceará, 10: 000$; Escola Pratica de Commercio do Pará, 
10: 000$ ; Escola Mauá, de Porto Al-e·gre, 10: 000$; Escolas do Com-
m-ercio de BeUo Horizonte e Maranhão, 10:000$ a cada uma; Aca-
demia do Commercio de Juiz de Fór.a, 10: 000$; Asylo Agrícola 
Santa Izabel, -em Juparanan e aos aprendizados agrícolas de Pa-

- tos e Leopoldina e á Escola de Agricultura de Lavras, 10: 000$ a 
cada um. 

Art. 18 . Fica o Gov·eTno autorizad·o a auxifi-ar com a quan-
tia de 300: 000$ a -construcção do novo -edifício d·o Lyceu de AI'tes 
e Officios do Rio de Janeiro, sob condiçã:o de passar o edifício á 
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propri·edade da União, no caso d·e dissolução da SociedaCLe Propa-
gadora das Bellas Artes ou si fô,r d·esviado dos fins a que se des-
tina. 

Art. 19 .. Revog.am-se as disposições em contrario . 
Sala das Commissões, 25 de Dezembro de 1911. - Rib eiro Jun-

quéiira, .p·r e\Si-d-en! 'ie.-Ratt! F ernanil.es. - Erico Coelho. - Sergio 
Baboia. - F elix Pach eco. - Antonio Carlos. - Cardoso de A J· 
meida. 





SESSÃO DE 27 DE DEZEMBRO 

O Sr. Simeão Leal pede a Mesa que consulte a casa si conce-
de pr-eferencia para a discussão e votação do pTojecto n. 307-B, de 
1911 (orçamento do Ministerio da Agricultura) logo após a vota~ 
ção das emendas apresenta-das ao orçamento da Viação. 

>Consul,tad,a, .a Oamar,a approv·a o ·requ.erimento do iSr '. S1meão 
Lerul. 

O SR. PRES:rDENTE - Em obedioocia ao voto da Camará, 
vc·u subm;etter. a disdsssão e votação 'o projecto n. 307-B, de 1911. 

E' an:nunciaiCla a 3• odisoussão odo p1·ojecto n : 307-B, de 1911, 
fix.ando a despeza do Ministerio da Agricultm'a, Industria e Com-
mercio para ·o •exercício de 1912. 

O tSR . PRESIDENTE - A este projecbo foram apresentadas 
div-ersas emendas, que ·vão ser lidas pelo 1• Secretario. 

Chamo a attenção da Oamara. Peço silendo para que possa 
ser ouvida a leitura. 

O SR . SIMEÃO LEAL (1• Sect·etario) pTocede á. leitura das 
seguintes ·emendas, que são apoiadas e enviadas ao Sr. r.eJator. 

O SR . PRESIDENTE - Está finda a leitura das emen-das. 
Está em 3• discussão o projecto n. 307-B, de 1911 (Orçamento 

da Agricultura~. 
T-em a p•alaw.a o' Sr. relator para ··emittir parecer v-erba[ 
O SR. RAUL FERNANDES lerudo a ·emenda n·. l , diz que a 

Commis·são a julga pT>ejudicada por uma •outra que provid·encia so-
bre o mesmo '•àssúm•pto. 

21 
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Â Commissão é contraria á acceitação da emenda n. 2 por-
que já ha verba sufficiente para os trabalhos de propaganda e de 
conhecimentos praticos ·e uteis á Agricultura. Dentro dessa ver-
ba, e ao criterio do Gov-erno, ·as publicações podem ser feitas para 
divulgação e propaganda. Obedecendo a essas razões, a Commis-
são rej eitou varias eme.nda,s para autorizações semelhantes, -e tan· 
to .assim é que não se arbitrou v-erba para a publicação e difusão 
das confer.encias do Sr. Passos de · Miranda sobre .as r egiões do 
Norte do Brazil. . Entende 1j- Commissão que, reconhecendo-se a 
utilidad-e do livro · d e~ que se trata, ' -e- já haverfdo verba, é dispensa· 
vel que se dê para isso uma autorização especial. 

A ·emenda n . 3 consagra -disposições de grande importancia, 
instituindo uma Commissã,o permanente de -exposição na Capital 
Fed-e-ral sob •a presidencia do ministro da Agricultura, e compos-
ta. de individuali-dades altamente graduadas nos centros inustriaes 
e q.omm.erciaes. ,_ . 

. A eme11,da diz ,a inda que fica ,ao arbitr.iJo daquelle ministro au-
gmentar ou diminuir -essa Commissão. 

A Commissão concor.da _çom essa d,isposição. Suggere a emen· 
da varias . medidas. 

Assim é que, pela disposição n. 11, se permitte o transporte 
gratuito, quer na vinda g~e;r na vo'lta, dos ·p-roductos naciona.es, 
que não poderem ser vendidos .no R~o de, J-an-ei·ro,. uma, v·e2: ter-
m i;Í·a:do o ce~'tamen. 

'Não é justo que taes productos de transporte gratuito venham 
; ! Í' • •! I ' ' v 

fazer concurrencia damnosa aos outros. .. 
O SR. CARDOSo D.E ,A.p i{EIDA ,.--- ·São meras amostras, 
0 SR. RAUL FERNANDES - Nunca . se ·COnCf;ldeu tr-ansporte se-

nã:o. com abatjmentp. Essa é , a prax-e. 
Parece que o transporte gratuito é on·eroso em se tratando de 

disposições .annuaes, quasi que perman•entes. 1 - •. 

O SR. ANTO~Io CARLOS - Auto•rize-se ·en '~o a ab=rtura de cr e- . 
dito. v 

O SR . . R A"Ç!L FERNANDES- Já ha 1.1ma ·disposição nesse pentido. 
Uma outra di!lposição diz que a commissão perman~nte . ,~!) ex•. 

posição te,rá tambem a seu cargo o preparo, a , instalaç_ão e .o ; func-
cionamento d.!!Js . -exposições brazileÍras / na,s •exposições· in:teri):;tcio· 
naes, etc. , 

A ·Commissão reputa inconveniente a dii!POs!_l;ão. , 'i ' . 1 · 

··. 



Parece que ao criterio do, Governo deve ficar a liberdade da 
vscoiha dos ·seus agentes quando se tratar de exposições braziléi-
ras em certap:~€us· estrangeiros. 

Dado, assim, Tapi damente. seu juizÓ sobre alguns dos dis-
p.ositivo!;l da ell)_enda .n. 3, .o orador passa a ler e a tratar da emen-
da. n. l~ : ;_l 

A Commissão recusa esta emendà, visto como. por. delibera-
ção da Camara, se alvitrou que dessa• 'Verba foss·e· r et'irada . uma 
subv_en ção paxa a Socied:'lde de Gzographia do Rio de Janeil'o, be-
nem~rita socicdctde que nenhmn t ecto t em que n. · abrigue. 

A ' emenda n. 5 parece que se deve accrescentar o adv<érbio, "só· 
mente". Só assim não ·contraria rá eHa seus fins . 

A e menda ·n., 13 consign.a m edidas de pl·otecção á cr eação de 
cavallos de raça apurada no BTazi1 . • 

E' sabido que as· sdciedades spo-~·iivas gozam de um auxilio, de 
uma suovenção do Governo, auxilio e .subvenção que lhes .são d:a: 
dos a titulo de ·animação ao apuramento da ra~a cavalla:r. _.l!lntre-
tanto, o que acontece é que, na org.anização de seus programmas 
de corridas, os animaes· nacionaes são sempre preteridos, esqueci-
dos, ·em favor dos animaes estrangeiros. 

Parece, portanto, que a emenda é acc~itavel com pequena . al-
téração. 

·: A Commissã.o r·ejeita a e menda n , 6 . A . incorporação do +V!u-
Sc•u n ão poderá ser feita sem augmento, e ·grande. ·a e despeza, para 
á qual não ha verba no orçamento, e paTa a qual a emenda não con-
signa dotação, nem poderia faz el-o, p8r ser contra o R egimento, a 

. menos que se tratas.se d..e incor~or~ção gratuita, o q~-e lhe parece 
nào -entrou no intuito da emenda. > 

. ''E- • • j 0 o o) ( I j 

' A emenda n . 7, é do r elator, e como appar-eJ:!ter:o..ente traz -au-
gmento d-e ' desi!eza, deve ~a:r; explic:aç_õJes .detaÍhadas á Qamara. 

Q decJ;eto a 1 q~t·e ~lla s e .r efere foi.publica\lo com incorrecções . . 
A incorrecçã.o substan-cial e que .affectava ao casõ presente era a 
que marcava a esse funcçionari-o 9 vencimento de 9: 600$ . De ac-
côrdo com -es.sa despeza .or.ganil'!ou se a tabella proposta em e men-
da na com missão e -!LCceita na segunda dií!CJlSsão desse .9rçamento. 
Posteriorm ~nte verifc~~-s; que o~ v~ncimentos desse funccionario 
er am de 15 c:o~tos,. ·p{llo' . que a 1o~sigi!:a!Íão a.go-~à destes 5: 4oo para. 
compl~tar o. pagamento delle não é um âccrescimo de despeza, 



~orque, se a Camara negasse o smr assentimneto ·a e1la, o uoverno 
teria mais taJrde d·e recorrer a um credito supplementar. 

A Commissão em tempo recebeu mensagem do Poder Executi-
vo pedindo a revigoração do credito d·e que trata a emenda ·n. 8 
para aproveítar os .saldos que nelle existiam -no ;pagamento de des· 
pe~as já effectuadas cóm serviços do Museu, do Jardim llotanico, ·da 
Estatística, dü Ensino Agronomico, etc. 

A Commissão d.e Finanças entendeu que, hav·elid-o deàpezas Ja 
. feitas pqr. co:pta d-este credito e · outr.as por fazer, o alvitre regular 

a s·er tomado era no orçamento preferir as· despezas por fazer e 
em pr-ojecto esp·eci.al autorizar a abertura . de creditos para as des-
pezas já feitas. 

Nesse sentido veiu um projecto ao plenario, passou em 2' dis-
cussão, mas ain-da não foi remettido a;p S.e_nado. 

P.a,ra -obviar a dem-ora que possa haver .na votação deile pelo 
Senado,. 'O qUe pó de · trazer perturbações aos serviços, pareceu á 
Commissão 'que o caminho mais êu.rt-o era incorpora:r;·se a despez\1 
ao orçamento: · ' 

·Quanto á emenda r -eiativa 'a favores á: industria siderurgi<ca do 
paiz, acha qu-e, apezar de ser muito liberal seu pensamento, .em vir= 
tudo -de se ter instituido alguns favores a Wigg & C. , nãq po-
d'em ser .esterididós a toda a gente, p-orque, entre esses f.a"~;?res, 

obriga-se .o Gov·ern·o a comp-rar para as estradas de ferro um ter-
çd do material que lhes fôr necessario. 

Comprehende·se qué estes favores sejam estendidos a mais 
l;m ou clows •oú tl'es; a dezenas não. Não é possheL · . 

Em rel~ção ao transpürte de min:erio .para exportação os con- ' 
cessionarios têm um f~vor ~ltissiin~ : pod.em tra)lsporta~ pela es-
trada, por d-eterminada' taxa, o deéupio da capacidade da produ-
cção -da suá úsina; quer dizer que a usiím. proâuzi.ndo 150 mil to· 
neladas, em um anno, têm os concessi•onarios dit·eito de transpor-
tar 'um milhão e quinhentas mil 'tdnel.adas, a freté baixô, • duran-
·te o anno. 

Este favor p·óde ser estendido a toda a gente? 
Todos quantos se propõem a cultivar -esta industria, .pod-em ter 

, mesmo ·fav<Sr que foi concedido aos -actua,es contractan'tes? 
o f.av-or do Dr.ete b'aixp está na lei que regJ1la a materia. o 

que ha de especial ·~m favor de Wiggs & Comp. é .a quantidade que 
' ' 
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o Gov-erno se compromette a tran~>portar' para elle, · t - t 1 IS o e, a vez 
um milhão e quinhentas mil tonelad8.!3 por anno. 

Obrigar o Govern'ó •a es.tendér este favor especial a outros ê 
forçai-o a nã:o cumprir o contracto e obriga.! •o a pagar indemni-
zações. 

As usinas em via de se ·estabelecerem no paiz, aquellas cújos 
proj.ectos d-e installação sã:o conh-ecidos pelo Governo -e pela Cama-
ra, são de pequena capacidade. -A ·equidade estaria, então, em que 
ellas tiv-essem tambem um contracto que Ines assegurasse o trans-
porte de minerio correspondente· ao decuPl.o de sua producção; as 
que produzissem, por exemplo, 24.000 ton-eladas de feTro, annual · 
mente. poderiam transpor1a<r 240 .000, e assim por diante. (Ha va-
rias apartes.) . 

O caso é este : naturalmente, ell-as se basearão na Ie!, qua 
manda dar o mesmo favor. 

Pergunto: será possível estender-lhes esse favor? 
A r -escisão ·está alvitr>ada; rr'-esta saber : caso o Go~·erno ache 

que não a dev-e fazer, poderá estender o favor de que se trata a to-
dos quantos o p-r>etenderem? 

Outra ·emend·a relativa á colonização é desnecess·aria. H a ver· 
ba orçamentaria para auxilios á ·colonização, ha r-egulamentõS de-
terminando as condições em que os auxilios podem ser obtidos. 
Parece, portanto, que é redundante e inutil a a.útorização ao 
Gov-erno para auxili-ar a coloniz-ação pela verba respectiva e como 
fôr mais conveniente. 

A em-enda n. 11 está prejudiciqa pelo parecer favor-ave! [.lado 
a ·r-espeito da de n . 6. 

A proposito da em-enda imniediata qe n. 12 a Commissão ren-
de-se á insistencia d·e grande numero d-e .Srs. Deputados, que fi-
zeram muito empenho pela subven(:ão á Escola d-e Commercio an: 
nêxa ao Externato Aquino, pond·enrado alguns, não em discussão, 
-para não tomar tempo á Camara, mas p.articulai'mente ao rdlator. 
que, si é v-erdade que em outras cidades do paiz apenas uma insti-
tuição· dessa ord-em -obteve subvenção, não é ·demais, -em todo caso. 
que no Rio de J-aneiro h-aja duas ·ou tres gozando de igual favor , 
uma vez que se trata de cidade com um milhão d·e habitantes, que 
não se póde comparar a Juiz de Fiór·a - ou S. Salvad-or. · (MuUo 
'Qcm.)- ~ ~--: 
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A Oommissão não s·e Úppõe á acceitação de uma outra emendfL, 
embora lh-e pareça que, para entrar no accôrd-o a que a mesma . 
allude, o Governo não precisava da autorização legisla;tiva. 

Quanto á emenda que se s·egue, de n. 14, teve oc'casião a Com-
missão de diz·er , ao justificar a primeira emenda, que a v·erba pa-
ra auxilio ao Museu Commercial do Ri-o de Janeiro já soffreu des· 
falque .POT emenda da Oommissão acceit"t pela Camara. 

Não lhe parece conveniente, poss-ivel m esmo, destacar mais 
10:000$ des-ta verba, para auxiliar outra ·instituição, soli pena de 
introduzir perturbaçàJo grave no serviço do referid-o Muse.u. 

Quanto á •emenda de n. 15, por emenda acceita pela Garoara. 
foi concedid-o aos possuid ores ou ·criadOTes de mais d1e 500 cabe-
ças de gado vaccum -o auxilio de 500$, pa~·a construcção dE) um ba-
nheir-o ·pava ·expurgo ·d·e paJr·asHas. 

Par-eceu á Commissão que o auxilio ·era .conveniente ·e tradu-
zia como que um premio de _al).i•mação á industria pecuaria, sendo 
conveniente -Homita;r a outor.ga dess·e favor aos possu1do:res ·de grau. 
des r·ebanhos, primeiro, porque a concessão dada a toda a gente 
a;caTr-etaria despeza illimitada; segundo, porque l?Ó q)l em tem nu-
mero consideravel -de cabeças de gado tem .nucleo de producção ãe 
certo modo estavel, seguro. 

Si a emenda tiv·esse limitado ú numero de animaes que deve 
possuir o proprietario <OU criador para fazer jús ·ao auxilio, teria--
sido acceita. 

E' o que faz a Oommissão, propondo que ·em -vez de- 500, se 
diga 200. (Muito bem.) 

A emenda n. 16 foi acceità p &-la C~mm~ssão ·e · r ejeitada pela 
Camara na 2• -discussão. R enovada pelo · Sr. Deputado 'A,Icin_cio· 
Guan.aba'ra, ··a Com'missão, informada 9-e que. embora não haj a co)l-
tracto forma~! entre o Governo e o Sr. I..ta'lldor, e.m tod-o .o caso ha , 
compromisso a que o Governo .não podeTá d-ecen temen te fugir, é 
de opinião que a ·emenda s·eja adaptada . (Muito bem; mttito bem. ) 

Ninguem mais p edi~do a palavra, é e)lcerr.ada .a"' 3" d~sct~ssrf! ,· 

do projecto n. 307-B. -d ~1..9 11, e uannunçia_da a votação~ ·:r 

O. SR. PRESIDEN1'E-Vou submette~· a votp·s a;s · emendas .. 
P osta a v::>tos, é ap·provada a segu·inte em enda n. 1. 



A' :v.erba 15• n. II -Auxilias div-ersos: 
Accrescente-se in tine: 
"Inclusive 20: 000$ para subvencionar a Escola do Commercio 

do Externato Aquino. 

Sala das sessões, 27 de Dezembro de 1911. Raul Veiga. 
:larão Reis. 

Posta a votos ,. é rej eitada a seguinte eni.euda u. 2. 
Da verba 6• - destinem·se 60·: 000$, para a acquisição -ele 40.000 

v-olumes ·do ABC do agricultor do Dr. Dias Martins, 2" edição, 
afim de serell! distribuídos por todos os Estados. 

Sala das sessões, De?Jembro de 1911. - José iBonifacio . 

O SR. PRIDSIDENTE ·- A' emenda n. 3 propõe o relator 
as ,se'guintes modificações: 

"Ao n. 18•- .. . autor-izado a utilizar sóme'nte ... etc .. , 
" A-o n. 11 "para a vinda" só mente . 
"Ao. n. 12 - Supp:rima-se.'' 
A emenda n. 3 é a seguinte: 
Art. Fica aut<_>rizada a -creação_ de uma Commissão Perma: 

n!mte de Exposições, sob a presidencia do ministr9 da Agricultu-
ra, Industria e Commercio, e co-~posta dos presid·ente da Socieda-

- ' ~ I . ' 'I 
de Nacional de Agricultura. do Centro Industri•al ·do Brazi! e do 
director do Museu Commercial, que s eTá o secretario gerai, po-
dendo esta corrimissão ser auginentada ·e alterada ·segundo o cri-
teria do ministro acima rr·eferido, pa1'a o fim de promover , orga-
nizar e effectuar no Rio de JaneiTo exposições annuaes, observando 
aE< f!egui):ltes linhas g.er.aes: 

. 1 •·, to.dos o-s annos.; expos1çoes pecuaria;s, d·e ·pequ·ena lavoura, 
ccmprehendendo horticul1tura, .fructicultunt e floricultura; 

· .2•, de tres em tres annos exposição de productos de grande 
lavoura e de industria ·extractiv-a vegetal; ' 

3•, (!e seis em seis annos, expo·siç.õ_es relativas as industrias mi- . 
ner•alogicas, de fi'brás e tecid-os, fabris •de óri.gem· veg·etal e fafrris 
de ori.g:em amimai· ·e doe g;en.eros ·aJimenUeios; 

4", as exvosições cons-tantes dos ns. 2 e 3 serão organiza;das de 
modo.. qu6 .• todü·s os annos ·.Sé · r·ealize· um á '·eJ!!pos·içãc.i relativa· a •um 
ou :m:ais d.esses rfumos .de •l!Jctivid3Jd:e ·p'Foducto-ra, coincidindo ·ou 
não ço.m a época .dall ·ex:{losiÇões ;pecuari·a:s e de ·:(Jequena lavoura ; 
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6•, por .occasião Q..e ca-da uma dessas •exposições e especial-
mente a respeito ·das que não .forem ana:ma.es poderã'D sar efrectua-
dos ·congressos, d:e i·nter.es&e :pratic-o, ·no sentido de s:erem •estudadas 
as providencias conveni•entes para desenvolv·er e ·aperfeiçoar a '[)rO-
ducção, obviar diffiould.a>d·es, facilitar .o-s tra-nsportes e melhorar o 
r.espectivo co=arci'D; 

16•, ·ess:rus ·exposições, .conquamto :nacionaes, poderão admittir 
comparecimento d·e •expositores estrangei·r-os . . aos qu'<~~es será fa-cili-
tada .a .franquia pJ.en·a alfandegaria; 

7", a todos os expositores ser:ã pemmittida .a: venda .dos pro-du-
etos •eX:posto.s, cobrand.o--,se, porém, dos •estrangei·ros, na occasião da 
entrega ao comprador, o imposto ·d·e importaçãJo que fôx .d·ev.ido; 

18•, 'DS .pr.oduotos f-abris estran•geiros, não v-end.idos, serão ·re-
exp-ortados por conta dos r-espectivos ex.positores; 

9•, o comprul'ecimento ás ·e~posições será gratuito aos exposi-
tores naciona,es, pag.a:nd·o os ·esüang.eir.os, pelo despacho que oc-
cup.arem, a taxa que p eLa C(}.inmi-ssão <J'rga,niza,dora .fôr fixada com 
excepção dos anima,es vivos que serão admdttidÕs gratuitamente; 

10•, de tod·as as vendas dos productos expostos, quer nacionaes, 
quer estrangei-ros, selfã cobrada uma porcentagem, tambem fixada 
pela mesma commissão; 

n•, o transporte •de productos nacionaes ·s·erá gratuito quer na 
vi'n.da .quer na v.olta, si não puderem_ ser vendidos; 

12\ a Commi-ssão Permanente da Exposição te11á tambem a seu 
crur.go o preparo, ·a oT.ganização1 .a instaUação ·e o .funccionaJJILen.to 
d.as s-ecções brazUeiras IJ1as •exposições .inteo:ncionaes á quaes o G_o · 
v·erno julgar '()()nveni-ente ·com:parecer o Brasil; 

13", para custeio desses trabalhos, fi.ca o Presi·dente '!la Repu-
blkla autorizado a utilizaT, a1ém da 1renda que as ·mesmas exposi-
ções produzir.em, as quamtias <Usp.oniveis .das outras verbas do 
Ministerio da .A:gri·cultur.a., Industria e Cómmercio. 

Sala das s·essões, 12.() de Dezembr.o d·e 1911 . - D()'mjtngos Mas· 
carenhas . . 

.Posta ·a votos, é approv·ada a .emençla 'll , 3, oom as modifica-
!:·Ões .pcropostas ·pelo re1&t,()r. 

'Posta a .;v.o.t.os é rej eita'!la a seg-ui·nte emenda: 
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N. 4 - Mantenh-a-se -a v•erba .de 120:000$ par.a o Museu Com-
merci.al ·do Rio d·e JaJUeiro, conf.ome a pr<J:posta do Gov-ern.o. 

IS:a1a .das ·sessÕ·eS, ·26 de !Dezembr-o de 1911. - coeLho Netto .. 
!Posta a votos é ap.proY!l!da a seguinte ·emenda do Sr. C!l!rl<Js 

Garcia: 

iN. 5 - Ond.e convier: 
As sociedades sl}ortivas que teem por fim expl<Jrar corridas de 

cava1los só poderão !l'eceber auxili·o -do G:oV'erno quand.o se obri-ga-
rem a realizar em cada dia de corrida, pelo .rn-en·OS, dous .paroos 
para anlima-es il1!1Jcionaes; sendo um ,para a;nhl:na-es de tr·es annos 
e outro para animaes de qualquar idade. 

Paragrapho ·uni co. O Governo farâ regulamentar a disposição 
aci!IIla. 

>S-ala ·das sessões, 26 ·de dezembro de 1911. - Carlos GanJia.. --
José LolJ.o. 

Posta a vot<Js é rejeitada a s•eguinte emenda: 

N. 16 - Onde ·convi·er: 
Art. Fica o Poder Execubivo autarizado a incorporar no Mi-

nisterio d·a Agricultura, Industria e .Commerdo 'O Museu Oommer-
cial do Rio d·e Janeir·o. 

Sala das s-essões, ·26 de dezembl'<J de 1911. - Aug·usto àe Lima. 
Duarte de Abreu. 

Sã'O successiva.mente postas ·a votos -e a.p·provadas as seguint-es 
emendas ns·. 7 e 8 . 

N . 7 ->Na verba 9" accl'escente-se 5:400$ para pagamento ao 
actual secretario bibliothecario d·o Serviço Geologico de accôrdo 
com -o regulamento >expedido pelo .decreto n . 9.212, de 15 de De-
z.em'bro d·e 1911. 

:S,a1a d!as sessões, ·27 de Dezembr<J de 1911 ;· - Raul Fernmt-
àes. 

iN . 8 - Fi·cam ·em vigor, na:r.a o .fim d.e serem applicados a 
despezas jâ ·effectuadas ou que o f.orem na vigenda ·da presente 
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lei. >O.s creditos abertos pelos decretos ns. 7. 910, 7. 918, 8. 452, -8.460, 
8.476 •e 8.159, de 1910. 

)Sala das \S&-sões, •27 doe Dez,emb:r-o de 1·911. - Raul F errwndcs. 
· •E'· amnu,nciada a yotação da &eguinte emenda [1. 9. 

N. 9 -Ao art. 13, ·depois das -palav:ras : "pTemios de ruanu-
factur>a", 1l!CcTescente-s·e: "e os d emais fav-ores -ou va11tagens:' . 

•Sala das osessõ•es, 27 d.e dez,embro de "1911. - Ala,or P1·ata. 
Oame:iti·o de R~zenàe. - Raul Veiga. - Vicmna d; OaSrtello .-

.o -SIR. A!LA'OR PRA'DA - Beço a palav-ra . 
Q SR. PRIDSIDEN'tE - Tem a palavra o nobre Deputado, . • 
O SR. ALAOR · HR.&TA (pela orqem) - Sr. •P•r.esidente, são 

poucas as ·p.al.avr.as que .tÊmho ·de pr.oferir sobr·e a :emenda, cuja vo-
tação V. Ex. ~Íicaba de annunciar. ' 

'Das palavraJs ha pouco .p•roneüdas p.elo Hlus·úre relator d-o pTo-· 
jecto, a Oa:mara _j·á bem se apercebe-u do -aossurupto dessa emenda, 
que subscrevi em :primeiro -1ogar, <:om a.lguns d<>s meus illustren 
eolleg.1JJS . 

A -emenda, -81'. Presid-ente, não vi.sa outma cousa :sinãJo realizar 
o pensamento contido na pTimeira ·parte do aT.t. 13, que diz: "O 
Governo, p·aTa o fim ·de -assegurar a liv-re oon·cuTJrenda na indus-
tria s·icj.enLTgi·ca no paiz, pr0move1'á a f -escisão d-o con1:Jl·1l!ct<>, ·etc ." 

P·en:so -eu . . po!rém, que, desde que não se .realfze essa primeira 
hypothese, a .r escisão do -contracto existente entre o Gov-eTno e os 
Srs. Wigg e Trajano, a segunda hypothese ni1o é o que mais con-
vém a soJ-uçi1o d•es-ej1l!c1a da questi1o. 

·rmlif verdade, 'Sr. Presidente, :pelo a1i:. -13: -da fórm!lo ·po•r que 
foi apvrovado em ,2• disoussi1o, -poderá o Gov'81rno extend·er ás em-
pr-ezas que s·e .or~anizal'em, p1l!Ta exploração da industria si-derul·-
gica · não to'd·os -os - favoTes ·e to.d'als as vantagens con.cediodws ao;:; 
S1·s, Wig-g ·& "T.rajano, mas apen·1JJS os pr.eíni<>s pecunia:rios, qu_e lh•) 
foram U.a;d-os em obedie nciá ao art. 71 do orçamento vig>ente. 

A rui·n·ha •emenda vis·a a:mp.liar esse dis-positivo, mandando que 
a· todas -Jli;S em:p-rezas; -que s·e organizar.em para taes fi;ns, s-ejam con-
cedidos todos os Jiavores e va11tagens d-e que or-a gozam os .Srs. 
Wigg & 'I'raj.aJno. 

~ IBelJJsó; ·:,pois, que .8; <Cam-ara, não ' 'Só' p-or queieT dàr -golpe de 
IP:o.rte . a!) .IJ!lonópolio -d-e -facto, que será ·a existenciÇt ~lo .çontrq:cto-



Wigg-Tmjano, sem mais concurrentes, -como ai-nda por ma,nter oo-
h•erencia .com .o seu v-oto da,do ·em r elação á primeira ·parte do 
art. 1:i, nã•o pôde ab.a·olutamente CLeixar .d·e a;pprovrur a ·emend•a, que 
tive a honra de ap1·esen.tar. 

Nesse ,IJ'resupposto, ·sinto-.me conv>encido d·e que, dando seu ·es-
perado ,a,.sS'entimento, a Camara irá fazer· obra .de patr1otismo, não 
consenti.nrlo que, á sombra de leis votadas, onde <Claramente S'e 
dizi.a que a exploração deves·se·sei· sem ·privHegio -ou monopolio, se 
estabeleoe1·.a um monopo.Uo de facto, e mono·poU-o .d·os mais -anthi·· 
pathk.os, dos mai-s odi-asos, porque ·é daqu·elles que •teem ·suas .raizes 
encrav·adas no Theso'uro -Naciou.al. (Mui to · bem.) · 

Posta _a votos é ·approva.da a emenc1a. u. 9. 
•P-osta ·a votos é rej eit~a a seguinte <emen·dá n. 10: ' 
•El' o Gov·er-no autorizad-o: 

:.r I t• f I · 

A auxiliar :pela v•e<r·ba r -espectiv.a •e como fôr mais c-onveniente 
ás emprez·as -de colónização, tendo em vista os ímmi-g.rantes co1lo-
cados ·e tr.aba:~hos !'ealiza,dos pelas referidas emprezas. 

•8-ala das sessões, 27 d e De'.oembr-o .de 1911. - CeLso Bayma . 
, l~ã-o ~:onsideradas :~preju~li~ad•as. :as :emen·das ns. 11. e 12 . 

Ond·e convier: 
A:rt . Fica ·O Governo autoriz-ado a r egulamentar o ·panagrá· 

pho uni co do art. 370 _ d,.o .'Codi_go •Ptenal, . no senti-d.o de assegumt· 
efficazmente .o me.lhora.mento da raQa cavaUar. 

Art. As sociedades ue ' eo1:ri.d-as -de eavallos, );laTa p'Ode1·erc 
funccionar com -ou sem auxi.l'io do di>V<erno; deve-rão • pédir · regis-
t,ro . no JMinisteri·i> - .d'a AÚfc.ult:m.ra ·e sujei.tarr-.se ás pl'eseripções dG 
dito . r-egulamento . ' 

.Sala: das sessões, 27 de Dez·embro de 1911. - Fa?'ilX Souto. 
l.. Pi-ejudica:áã..: ~ . . ,-

IDestaqu·e-•se da v·erba d·e 100:000$, subvenção d·o Museu Com-
mferCialP depois 'de"-ue.duzidos '20: opO$ p'ar~ a~ ·Soci-~d•ad.e de Geogra-
phi:a, a quant ia de 20: 000$ 'Parà a Elscol'a de ComilleTcio do ]]~ter-
nato Aq11ino · na ÓitpTtàJ ·Federal.' -

Sala das sessões, 27 de Dezembro d<e 1911. - Ga?"ção S·tockler. 
RoàoLpho P aixão. 
Pr·eju.dicada. 
Posta a votos é approvada a seguinte em enda n. 13: 
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AcCl'eScente-se oiLde convi·er: 
Fica autorizado •o Presi-dente da Republica a ·entr-ar em ac·· 

côrdo ce.m ·a Sociedalie Pro pagadora ·das BeBas Artes desta Capi-
tal, ·para escolha d<J novo local -e construcção do edifício . d-o Lyceu 
d-e Ar.te5 e Officios-. 

Sala. das sessões, 27 de 1Dez-embro <Le 1911. - Augusto àt" 
Lirrna. 

!Posta a V'otos é rejettada a seguinte -emen-da n. 14: 
Inclua -'&e no artigo in fii,n.e: 
Lyceu de Artes e Offici<Js <le Maceió, 10: 000$; destacando esta 

impo:rtancia da verba 15" n. II (Aux-iolio ao Museu Commercial do 
Rio -de Janeiro.) 

.Sala das sessões, 27 d,é Dezembro ·d•e 1911. - Eusebio àe An· 
àraàe. 

·Posta a yotos. são approvadas as segui·ntes emendas n. 15 
('Substitutivo da Co.mmissão de F.inanças) e n. 16: 

Art. 2•, Iettra t: 
Supprtmam-s.e as .palavras - "•possuidor de mais de 500 ca-

beças .d•e gad-o vaccu,m" . 
Sala das s·essões, ~7 d·e .Dezembro de 1!111. - H enTique Bor.ger. . 

SUBS'rUUTIVO DA COMMISS.Ã.O 

'Em v-ez d·e poss'Uidor de liilais de !500 cabeças d·e gado: diga-se· 
possuidor, p eJ.o menos, d-e 200 crubeças. 

Deduza-se da v-erba 4• (propagrunda) -v. quantia de 30 contos 
para subsidio á via,gem de Goyaz ao Amazonas ,feita pelo sabio 
inglez Sava;ge Landor. 

Sala das ses·sões, 27 de oDez•embro de 1911. - Alcitllào Gua· 
nabara. 

E' o projecto, assim emendado e approvado :em 3• discussão, 
P-nviado á Commissão de Redacção. 

App.rovada a r-edacção é o projecto tmviad:o a<J Senado. 



SESSÃO DE 30 DE DEZEMBRO 

E' •annunciada a dis~ussão unica da emenda do Sena,do ao 
projecto u. 307 C, de 1912, fixando a despeza do Mi·nisterio da Agri-
cultura, Industria e Com:mercio para o exerci cio -de 1912 . 

O SR. RAUL F'ERNAN.DES - ·Peço a pa;lav:ra. 
O SR . rPRIDSIDENTE- Tem a palaV!l'a o Sr . Deputado Raul 

Fernandes . 
O SR. RAUL •FER!NANDES- ·Sr. ·Presidente, -em poucas pa-

lavra-s vou justiricar o meu paTecer •em relação ás ·emendas do 
Sena{lo. 

O Sn. •Pm~smENTE - :NO.s termos do R eg1men.to, as emend-as 
teem d e ser submettidras ã discussão, -uma a uma, salvo si algum 
Deputado Tequer.er ~ue a dis~ussão se faça oem conjuncto. 

0 SR. !RAUL FERNAJ:\"DES - tNeste C!).SO, ST . . Presidente, requeiro 
que a discussão s·eja feita em globo. 

Consultada a C-amara, ê approvado o requerim-ento do Sr. Raul 
Fer-nandes. 

O :SR. RAUL \FIDRNA.NDIDS (continuando) -1ST-. P-residente, 
parece-me acceitavel a emenda do Sena:do que raugmen,ta de 60 
contos a segunda consignação da -rerba 4•. 

O Senado não adduzi:u laS 1..a,zões pelas Q:uaes julga conveniente 
o reforço dessa verba; em todo -caso, a Commlssão suppõe que elle 
não teria. -proposto o augmento siuão para -atten.dJer a uma razão 
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de conveniencia publi-ca; _não :póde, pO>r isso, haver :duvi-da em 
concordar com o voto do Sen.a,d<>. 

Assim, -tambem, quanto ás autorizaçõe;; constantes do .art. :o·•, 
lettras c e z, que o Senado mandou suppri.mir, parece, nesta parte 
que o seu voto d-eve ser mantido. 

A Commissão .d,e lFinan~as, da Camara tinha entendido, quant9 
ao 1" ca.so, que as tazendas n~cionae-s do Piauhy sub a administn:K-
ção do Mi•rüsteüo -ela F -azenda deviam ser tra11sferidas para o úa 
Agricultura, .atim ide neHas sm,em localiz·ad·o·s nucleos coloni·rues, 

. ~ • ' ~ f ) • . ~ • - ' ,. 

visto como taeS' ;\;;'et"Vi'ço-s não podem s er f.eloos em a-cqmsiçâ<>, por 
.parte da União, de terras propria-s á cultuTa, qu.e custam não 
pouco dinheiro. 

·Si •eJl.a dispõe de pToprios nadonaes adequados, nada mais na-
tuT.al do que ,preferi.l-o.s IJ:l!Ta o estabelecimento desse se rviço. 

·Em todü caso, -o .Senooo, .a;ttendel!ldo a :razões d:e conveni•enci~• 
publka, naturalmente, propoz a supplr.es·sã.o d·essa .autoTização c;; 

bem assim a idaquena que se referi' 'á• nova ··organização dos ser-
viç'DS d.e .pa-téntes d:e in'venção ! 

:A .Caman:a tinha dado autóTização ao Governo !para Te'organi-· 
zrur .esse s·erviço, obedéeenCLo a um comprorii.is·so intel;nacional, as-
sumido des-de 1:883, poT -um convenio 4Iue ·já fói -eXJeeuta:do pói· todas 
as nações excepto pelo B-rasil, e que o·brig;a os paiz·es que del1e p-al'-
tiçipaJ'a:)Il -a manter ·u~ r .epaJJ:tição .. ,d·e ·estatistica ,pat'a o, registro 
de ;p·ate;ntes_ d•e. ·i-nven,ção, :p.e ;nullrcafl · d(l , .co.m:mer.ci-o,. die ,.rabri·oa, J et<l. 

,EJ' :POssiv.el que o ·Senado se -alarmasse d:tlante da possibiJi.da;d:o 
dei'\Sa •nova OT:g•ani~ação se•r . feita ··IJO.ill am-gm:ento der .. despez·a, .e ·pr:.l-
ferisse ·COTtal-a. Ma;nitesto,me -c1e :a.c€q:r,do. 

Quanto ã:s-. demais ..autoTiz.ações que o .Senado 'supprimiü,- o. 
tommissão não· pôde -d·ar >0 seu- assentime;nto, ,.porq]le todas ellas 
sa -r efere:m a seniços e iniciativ;as ,de inoontestavcl utiliodooe, 31]; 
g~mas das q).Lll:es não importap1 !).q•g,)Ilent,o d·e ·despezas, oO'mo .ptl'!' 
exemplo a que -se r.ef.et'e :á -obTigação das soded·ad.e·s s.portiv:as, qilJe' 

fazem_ ;corridas :de_ anill}·a~s. i·n~:titu!,ref}l· . q-ous, .paTeos .,:e:m oa,p.a cor-
~·ida para -os· ·ahimaes hàció:na;es. ~ 

• I , ··"i' • "? • 1 i-f"ó 
4 l • f _I 

LIDssa :autorização nãotT•az •augmento :d-e ·despeza e ~·edund-a :em· 
~ . ' .... e. . 

uma animação rá produéção nacional. . 
. • : . .. . ' • . ú . . • 

Lgua1rúen·te .a .emenCLá que a,utoriZ.á ·O :GoveTno :a en tra.T em 
accôr.do--com a Soci.edaié :Ue BeJlas Afte~, : para escolher .nov<> •loca,l. 

~, ' .._ 1 I • .# 
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Essà sodeda!d·e dispõe d-e behlis·simo ter·re•n.o •na Avenida, .e póde 
trocai-o po:r um logar para ella rna;is aproi>-riad.o. ·E' sem ·duvida 
natural que o Governo po·ss-a r·ealizar a permuta d-e ·terreno, tanto 
mais quan.do- não traz isto au.gmento de .despeva. Por esta razão, 
resumi-damente, é que acceito as tr·es .emendas .do Senado e rejeito 
as demais. (111uito bem; mu-ito bem.) 

Ningue:m mais- pedind:o •a .p.aloav-ra é .encerrada a .dis·c-ussã•1 
unica das emendas ·do S-enado ao :proj.ecto n. 307 C, .c1e 1911, e an-
nuuciada a votação. 

·E' ,appll'ovada a seguinte emenda n. 1: 
"Ao art. 1°, v-erba 4" - Augmente-'se <I e 60: 000$ a verba •le 

300: 000$ pam ·pagamento, no paiz; de trabal·hos -d•e .p-r-opag.llillda, 
etc ... 

•São mais a:pprova,d,as ,a;s seguintes •emen.d•as ·do :Senado, ns. 5 
e 6: 

'"A·o art. 2° Iettra c. - Supprima-se." 
"Ao a-rt. 2° lettra z. - Suppa·ima-se." 
São rejeitadas as seguintes •emem.d·as do ISenad·o: 
Art. 3° .e s·eus par.ag.raph·os. s-up:pri.ma-se. 
Art. 10, supprima-s·e. 
~rt. 12, em vez de "em qualquer época d-o anno", diga-se ".:na 

ausencia -do .Co•ngresso" . 
.Aa't. 14, supprima-se. 
Art. 17, supprima-se. 
Art. 18, supprima-s·e . 
Art. 20 e &eu paragraph-o, supprimam-se. 
Art. 22, sup:pdma-se. 
Art. 1.0 V·erbá. 1•5. Supp!ri:mam~se .as subv·enções â Escola Com-

merciail da Bahia, Sociedade ·d·e Geographia do Rio de JaneiTo e 
Es-cola ·do Commercio do Extern,ato Aquino. 

O SR. PRESIDENTE - Vae ser communkll!d-o ao Senado o 
VQtO da Oamara sobre o orçamento da AgricultUTa. 
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SESSÃO DE 30 DE SETEMBRO 

N""_ 202 --191.1 

F1IXA AS DESPEZAS DO MINISTER'lü DA GUERRA PARA O> 
EXERCICIO DE 1912 

A Gommissão de Fi.nanças v-em apr-esentar á con-sideração .d·a 
Oamara -o projecto ·de -orçamento .da Guem·a p.aTa o -exeroicio futu-· 

· ro, faze.nd·o-o acompanhar -das razões j.us.Uficati.vas de ialgumas·. 
medidas modiHcadoras da proposta do GoveT-n-o, que a üonnis-
são adoptou, em obedi-encia á necessidade .imperiosa d-e -dim1nur-
a,s despeza'S publicas, s-em comtud·o desorganiza~r os serviços, nem. 
prejudicar os el<elllenrt;os de que ·Pr-eciSI3.mos para .melhorar as. 
condições do ExerdLto naci-onal. 

Das ·tabellas ·expHcativ.as r emetttda·s .ao ·estudo -do Le·gi.slro-
tivo ·constam a;s div·ei'sas parcellas que, sonuna-das, ·attingem ás; 
seguintes .quan-tia<.> :propostas ·pel-o Governo para constituir o oT--
çamento futuro: 

Duro .. . ........................... . ...... . ... . 
Papel ..... . . . . ... ..... .......... ...... . ...... . 

300:000$00()> 
80 .469: 295$591. 

Comparadas estas importancias 'com o -orçamento vig·ente, que· 
·é o seguinte: 

ÜUQ'O, • ...... .•. .. , ... ,.,, •.• . . . , . •.•. , .. . .... . 

· Papel .... . ......... . ......... . . . . . ........... . 
1. 300: 000$00.0) 

74.436:993$101 
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<v·erifi.ca-se uma <l.Hfe•rença, pama mais, na proposta <le 6.000: 000$ 
papal e d0 1. 000: 000$, para menos, moeda ou-ro, sobre as tles-
.Pezas auto.ri-zad·(ljS pelo orçamento actual. · 

Si pr.ocutrarmo•s i·nvestigar a origem desse augmento .da des-
peza em p.apel, vemos as causas dete<rmina-das na:s .refo·rmas au.t<J'-
:r.izadas n•os ultimas annos pelo Congresso Nacion·al, que augmen-
taram -os vencimentos mi<litares, além de ter me•lhorado tambem 
os venc!Lmentos dos ,funcdonaTios civis pertencentes a varias re-
-pa.rtições do _MIÍni•§lteT·io da Gu-El;l;r.:_.a, ·_·reorg.apizadas ultim~mente, 

.mais no .senti-do de augmentar o numero des-s•es funcciona'f.i.os e de 
·CTear novas -garanHa.s para eHes, <lo que ·prop-r.iam·en;te para attenc 
d•er ás exigencias ·dO· s·ervioo militar. 

rSão ·essas concessões, feitas pe1o Congr·es·so Nacional para 
.a ttend·er, .quasi~ sempre, a um fals'O crHe.rio de •equiparação entre 
as r epartições que funcc'Í-onam nesta Capital , com o abandono 
-d-os demais fUJlcdonarios federaes, existentes nos Esta;dos, que 
.servem para ·engrossar as verbas não •só dos orçamento·s militares, 
ma.s dos -dema.is de·p.arrta.mentos, ·creando a .situação do deficit 
em que ·nos debatemos, s·em que entretanto a O'l'dem nos serviços 
.seja estabele·cida, poJ,que ao relativo conf.or.to, e ·digamos mesmo, 
.ás condiçõe•s de riqueza paTt\cular dos emp.regad:os de algumas 
Tepartições, -succede·se -o desa,ni.mo no labutar consta:nte dos de-
m'lliis funccionarios, que reconhecem as ·condições de .infer.~orida;de 
·em :que se encontram, 'Sem .meios pa;ra fazer .p•rev.alecer o· .mereci-
mento prop-rio e qu e desta so·rte ficam igualmente in-di.fferentes ao 
-cumpri.men.to do dever pro.flÍjssion·al, sem nenhum incitivo para 
cuid 3Jr do ·interesse publico. 

E qu·and:o· não s·ejam totalmente estas as circumstancias que 
influem para o desprestigio .em que teem cahido .os serviços fe-
deraes, a falta d•e recu.rsos com que luctam •3JS repartições n.os 
Estados, a diff<iculdade ·em ga:ranti.r uma v•erba nas dotações dos 
respEctivos orçamentos para melhorar .as c.ond-ições d·e ·fiscaliza-
ção, torn.a·ndo effec1JiiVo o r endimento do .trabalho, com .a appli:-

-cação rd•a: jus•Hça . que despe•rta ·e estimul;a o interesse d.o funccio-
nari•o, todas estas falhas teem servido para ver augmenta;das as 
.despezas publicas, sem que .corr-espondam aos acm-escimos succes-
sivo.s uma o·r·Ientação :segur.a e um des•ej.o de:terminado, que re-

·CD'lllpensem deVlid3Jmente os sacrifícios do paiz. 
Contra ·esses males, que não foram previstos em occasião op· 

.'P.ortuna, não h.a inf·e~izmente remedios porque ·eMes teem o seu 

.amparo n.as leis. :São as auto.r.izações .d.~da:s ao Execut-ivo ·para re- · 



·333 

forma!" repartiçõe,s taes, .sem bas·es estudadas pelo Congresso e 
com a facili·dade tanto mais promP'ta quanto maior é o ·intsresse 
manifestado pelo Governo; são as autorizações conoe·didas abu-
sivamente em caudas de oxçamentos que dão lagar a tantos E·rros, 
pelos quae.s ninguem qu.er ser •r·e·sponsavel, po.rque os resultad-os, 
quando são conhecidos, pe'los exces'sos de despez.as a que ·condu-
zem, trazem s.enlp'l'e as surpr·esas para o po.der que r.ealisa. a,:s. 
r eformas sob tã'O largos traços, baseado nas .lei:s que as autori-
zar.arn sem nenhuma ltLmitação. 

Ao . lado Jo1s augmen·tos success.ivos que essa,s reformas .t;eem 
pr.ovocado, e tambem como consequencia de alg.uma·s dellas, sur-
gEm as vePbas destinad.as á!s da:;;ses inactivas . ·em um ~resce·ndo· 

sen:sivel •qu_e muito teem contrilbuido para -o exag-gero ·das som-
mas a que ultimame:nte teem attingido os orçamentos milHares. 

· Assi·m é que a: verba votada no o·rçamento da Guerra, -corres-
po·nderute a.o ex·ercicio actual, para as clas·ses inactivas, •i,ndu·ind'(} 
o soldo v.italido dos olffici.aes .e praças ·comprehendidos no deore-
to legislativ·O .n . 1.687, <de 13 <de agosto de 1907, esrando calculada 
na impo.rtancia de 4. 638: 122$356, elev•a-€e hoj e, s·egund·O a pro-
posta relat iva ao ann.o futuro, e em c.onsequencia das V·antageus 
concedi-das pela lei n . 2 .•2 90, de 13 de dez embro de 1910, que f,avo-
r ece a:s .cond·içõ·es ·e reformas do•s ofJlkiae.s ,d.e t·err·a e mar, •a. 
7.124 : 101$133. 

Or::t, esta quantia não devia ser levada em ·conta de d·espezas 
. r ·ealiz.adas pelo Exercito permanente, p·oi·s que em verdade ella 
representa a somma d·e pe11sões conf·e.ridas pelo E'Sta·do como .re-
com.pensa>S de serviços anter-iores prestados pelüts off.iciaes refor-
ma,dos ; a•ssim sendo, es-ta rubrica preoisa desappareoer do orça-
mento d.a Guerra, que é o computo d.a,s d·espeza:s a realiza.r com ·O· 
Eixercito activo, convindo, pois,' que a mesma ·seja contemplada na 
tabella dos pens>i·oni·stas e, como tal, venha figurar no· lVIinisteri•O· 
da Fazenda. 

Como se vê pelos dados acima, a verba d estinada aos offi.ciaes 
reforma:dos do Exercito no ex·er·cici.o futrn:o excede de 2. 500:000$ 
a despeza, já ex·cessiv-a, v-otada para o exercício vig.en;te e tudo f,az 
creT ·que es·sa TU'bT.ica orçamentaria crescer·á nos annos posterior~. 
o que mai•s .acc·entua .. a necessi·dade daquella providencia, a:f.im ·d·e 
que uma ·tão grande · som.ma não seja invocada como .aJrgumento 
para impedir a ado.pção de medidas saluta.res que se prendem ao 

. problema da. -defesa nacional . 
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A verdade, porém, é que aos espíritos cautelosos já vão cau-
sando apprehensõea as ·somma;s a que veem attingill!do os orça-
·mentos militares ·e ·o que mais surp-rehende e está provocando com~ 
·mentarios d·esfav.or avei·s ê que o estad-o aotual das forças ·d·e terra 
-e mar, como instituições nacionaes, que são, encarregadas da de-
'fesa externa do paiz, não corresp-onde ao expoente dos sacrifícios 
.empr·eg.a.dos com .a sua manUJtenção, o que -está evidenciando a 
·neces·si.dade ·de um trabalho efficioente feito po.r administl.'ações 
methodicas que tornem effectiva a r·eo.rganização do Ex.ercito e a 
·!l"econstrucção da Marinha, .realizando por •este modo a promessa 
:formal da Coll!stituição da R epublica. 

A Commissã-o de F·i'll·ança.s, com o int uito justificado, que 
. t ambem ê o d.o Pod.er Execu·tivo, d·e melho·rar as .p.ossas insti-

t uições militares, ·CUid.aJLdo d evidamente .da ·defesa nacional, sem 
-eomtud-o esquecer as condições ·finan•oeiras do ·paiz, t em procurado 
-e-studar os r espectivos orçamentos -e, qual seja o .r·esultad.o desse 
·exame, ella vem api,es-enta:r no presente parecer sobr.e as ·despezas 
-do Exercito, demonstrando com -o jogo das differentes v·erbas vo-
t adas, quaes as ;rubricas que precis•a:m ser s ustentadas e bem as-
.s-iiJil as modHicações que, segundo o seu juizo, podem ser :fieita:s, 
.com vantagem para o s.erviço militar e com a;lguma economia para 
·OS ·co·tres da União. 

Para m elhor methodo na exposição que va;e fazer, .a Commi.s-
.são dividir·á o seu trabalho segundo :as duas ordens de considera-
ções seguiiLtes: 

a) mostrar qual O· .estado actual do Exercito, quanto ao seu 
·eff.ectivo e á falta ·de quarbeis; 

b) ·indicar os r ecursos s uffioi·entes, ·com melhor aprove•tt.a-
mento da;s verbas votadas no o-rçamento ordinaTio, para tornar o 
_Exercito capaz de desempenh:u ·O seu pap·el conJStitucional.' 

Não ha JJJecessidade de empregar grandes argumentos para 
j ustifkar a primeira •these. 

A existencia d·os claros nas fileiras do Exercito ê, aliás, uma 
-questão de facto, .f.aoHmente r econhecida, pela sit uação em que 
·se ·encont ra a maio·ri.a ·d•a tr.opa estacionada fóra desta Capital. 

:Sobre a hmufficiencia de soldados, que em muiJtos ponto-s da 
'Republka ê ·tal que os bat.a1hões permanecem ·desfalcados, sem 
-dispôr do pessoal indispensavel para cuidar do ser viço nos :respe-
etivos qua;rteis, sãJo uni.Thimes as vpiniões d·e que ella .provêm do 
'Processo de -recrutamento d e pessoal vi-cioso que temos t ido e do 
oestancam.ento, quas-i s imultaneo •em varias zonas do •paiz, da fonte 
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·do volunta,ria:do, de cujo il'endimento tem vivido exclusivamente o 
:Ex-ercito nacionaL 

São palavras, .as que se s eguem, justiofica:tivas deste gr1l!nde 
ma:l que per-segue o Ex-ercito e que s e encontram no ultimo ·rela-
·torio do m.i·nistro da Guerra. 

·Elis o que diz a r espei•to o Sr. gen•eral. Dantas Barreto, ex-
t itul1lir da paJsta da Guerra, á pagina 5 de seu relatorio: 

"Até ago1·a, 01s quad1·os das nossc~s ttnidades m4li tm·es 
não estão ele acc(h·elo com os ejfect~os orçamentarios, 
porqtte o vOltmta1·iaelo tem sido excasso, quasi nullo, em 
rf!lação aos claros que vão pelas fi'leiras." 

T·t·atando do m.eí>J}lo assumpto, como rel1litor qu·e era do pro-
j ecto de liixação de forças de tenra para o ·vigente -exercício, es-
cr-evia o actual .r elator do orça:mento da guerra as .seguintes pa-
l avras, que conJiirmam o conceLto gov·ernamental acima ref.erido : 

" O que exist e no Bra.zil a este respeito ( 1·eteria-se o 
pUTecer ela comm'Msão ele Ma1·i nha e Giten ·a ao effectivO 
que convént par a caela uma das unicLaeles ele composição 
das fm·ças) é o esquecimento da taJctica elementar rela-
tiva a cada .arma, é a despreoccupação p•elo problema da 
gu·erra, com a distrilbuição viciada d-e fo-rças que, por não 

/serem conv-enientemente or.ganizadas, por não possui-rem 
instrucção PTo.f.issi-onaJl sufficiente, d-evido á falta de pes-
soal n•1l!S filei•r.as, -em pouco terão con-tribuído para m elho-
;rar as condições -de defesa nacional. " 

E, conti-nua o mesmo parecer : 

" O m ap.pa da força do Elxe.rcito, que se acha appenso 
ao r elatorio do Sr. ministro da Guerra, mostra, com ef-
f.eito, •a verd-aJde ·do que acima ficou di-to-, inclusive a fal-
ta de organização de mnita,s unidades, que até hoje fi-
guram na l·ei e estão r.epresentadas pelos Tespectivos of-
ficiaes, mas que não te em quarteis não dispõem de ma-
terial pr.oprio e que não teem solda:dos, porque o numero 
destes fo-i .insufficient·e para attender ás outras corpora-
ç@es, d·e accôJ:"do ·c0m •as condições restrictas do ·effectivo 
orçamentar<i-o. " 
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Por mais d-ol-orosa que pareça a presente -confissão, ella pre-
cisava ser -d•ita e confirmada ainda ag-ora como revelação do es-

, tado actual do E~BTcito, cuj.as forças vivem nos Estados com as 
suas file,ira-s de.sfalcruda:s, havend-o até o exemplo d·e r -egimentos ·de 
i·nfa·n.taria, compostos de tres bll!talhões, cujos effeotiv<Js dev-eriam 
ser -computad-os em cerca d·e mi•l homen-s e que estão muito longe 
-d·e llitti-ngir a este typo de organização ·legal. 

O rela:torio -do Mi.nisterio da Guerra a~.n-da é uma fon·te de 
informações pr.eciosllis sobr-e .as -cond.ições de lliqull!rtelament-o das 
forças do Ex-ercito nacional. 

As paginas r -eferentes ás regiões militares mostram que em 
quasi todo o territorio d<O · paiz as Jlorças estão mal aquarteladas, 
em edificios improprio-s, muitas vezes de propriedade particular, 
pelos .quJaes paga o Estado alugueis exorbitantes, que, sommados 
durante <JS annos em qu,e taes pardieiros são habitados pelas -forças 
Jlederaes, formariam um -capital -sufficiente para construcção de 
edifícios apropri'ados pa.ra quartei:s. 

Outras vezes o Estado ·d-ispõe-se a construir; mas então, ao em 
vez de serem a.proveitadas as vexbas •Concedid-as na construcção 
de predios simpies, baratos •e · conforta,vei.s p-ara accommodação 
immediata das f-orças, pr.efere-s·e •as construcções custos-as e que 
mais ·caras ficam ainda, I>Or serem· ·obras .demora!d•as sui·eita,s ao 
regimen das .d•otações orçamen•tari·as e, como .tae-s, obrigadas a in-
terrupções ·constantes por fal-ta ·de v•er-ba; ,drundo logar a varütdos 
episodios, muitas vezes preiudiciaes ·aos in-teress-es da, .p.ropr:ia 
o-rganização militar . 

Pr-ovada assim, com os documentos offi·ci•a:es, a prim-eir:a asser-
ção de qu.e o Exer-cito vive co.m as suUJs fil-ei-ras d-esfa,lcadas, por 
falta -do pessoa:! recrutado e justifkad!a aind>a a i•nsufficiencia dos 
quartei.s, por falta de um typo conveniente, que pó:de va,riar se-
gundo o clima da zona e a importancia das forças a a,quartelar ; 
assi·g;nala:da igualmente a circmns.tancia do Governo contrructar 
predios p'articulares, .pelos quaes .pr-efere pagar alugueis elevados 
a ter {!e constru-ir edifí-cios aprop.ria·do.s paTa a tr-o-pa, a COmmissão 
passa ao ex:a,me d•a s·egun.da questão, Lsto é, verifi.car ·no orçamento 
.;para o futuro ex·ercido, -quaies as modificações qu•e se tornam ne-
cesaarias no sentido de economizar as verbas, permitti-ndo o em-
prego de outras .pr-ovidenci-as, que -satisfaçam o !'erviço militar, 
com va.ntagens resultantes para a defesa do paiz. 
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Foi eseripto no principio ··deste p.arecer que só as r eformas 
realizadas nas diversas dcpen.d·encia<; do Mini-sterio -da Guerra, em 
virtud e d·a ·autorizações legislativas, •tinham d3!d·o log:a:r ao a.n·· 
gmento de varias r ubri·cas no orçamento da guerra, calculadamente 
em alguns milhares de contos -de réis. 

·P od.emos faz er um calculo das .des·pezas r esultantes dessas 
a;u toTiza.ções, que foTam utilizadlas peJo .Governo, além ·de outros 
a ugmentos promovidos por :dispo.sições especia,es, ·notadamente a 
lei n. 2. 290, de 13 de ultimo, que ine·lhorou os vencimentos mi· 
litar es. 

Assim é que de 1910 para .cá o orçamento da Gu·erra sofft'eu 
algu·mas alterações, ·em virtude ·da.s reformas realizadas por auto-
riz~_ções expressas do Poder Legi·sla.tivo. 

ISã,o os seguintes O•s a ugmen to.s introduzi·dos: 
Regulamentos dos Arsenaes de G uerra do Rio de 

Jan·eüo e do Rio Grand.e do Sul e· .applicaçã.o 
d·e leis r el•ativas ao augmento do·s vencimentos 
da mestra.nça e .ooperarios ... ... . . ..... . ... . . 

Reorg.aonização da Fabrica de 'Cartuchos e Arte:fia-
cto·s d·e Guerra . .. .... ...... .. . ......... ... . . 

Novo r.egula;mento do Hos·pit.a;l Central do Exercito 
Soldo•s ·e gra.tificações d·ns O·füciaes do Exercito 

em virtude .da lei n. 2 .290, de 13 ·de dezembro 
ultimo 

Diffe:r enç.a. ·entre os soldos, , etap·\J.S e .gratificações 
.para 21. 698 pr.aças, de accôrdo .com a lei 
n. 2. 290, e as dotações corresponden tes t ira-
das n o orçamento actual paT.a 18 . 332 praç·as 

Differença •en t:re a ·desp·eza ·orçada para pagamento 
das c~asses inactivas no exercício futuro e a 
verba destina,da ás mesmas ·classes pelo orça-
m ento vi-gente ...... ..... . . ... ... . .. . .. ..... . 

600:000$000 

400:000$0.00 
2·60: 000$000 

3 .000:000$000 

9.000:000$000 

3 . 500:000$000 

16 .760 :000$000' 

Vê-se, portanto, qu e ha um accT.escimo de despeza no valor 
app.roxima.do de clezeset r> mil contos, proveniente daR reformas 
realizadas no Ministe·r·ilo da GuEa·'ra, n o ultimo auno; o que r evela 
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a necessitd-ade do Congresso Naci·onal agir com maior cuidado na 
decretação dos orçamentos d·a ReP'ublica, evitando s·empre que 
possível ,fôr, as autoriz.ações, maximé nas leis wnnuas, onde ·ellas 
.teem ultimamente pr.oliferwdo, com "resultados sempre ·perigosos 
para o bom andamento das finanças na;c~onaes. 

Si es.sa prudente .deliberação vier a .prev·alecer nos actos po·s-
teriores do Congresso ·Nacional, haverá .a grland·e vanta,gem de 
serem · determinadas .as d·espezas com :precisão, evitando-se deste 
modo os · pedidos de creditos su·pplementares, qu·e i·ndi·oam a insuf-
fici-8111ci-a ·dos o.rçamentos votados e representam muit'as vezes os 
abusos prati.cad-os na execução .de s·erviços com o ·apoio e a cumpli-
cidade das l-eis. 

Isto po.sto, a Com.missão :passa ao •estudo d•a proposta de orça, 
mento apre~entada ;pelo Governo para -o exercicio de 1912. 

Conf.o•rme já ficou patenteado, essa proposta excede ·o orç·a-
mento actual ·de 4. 01<2: 302$490 (p1apel) mas, em compensação, di-
minue a importancia d·e 1. O@: 000$ (ouro), .desti-n.ada á acquisição 
de _materi-al ·bellico, maohinism-os para fa.brioa,s, e que não .precisa 
miais de figurar, por já ter si.do sa,tisfeita aquella Tequisição. 

•Entra'lldo mais detalhadamente no exame das di.fferentes ru-
bricas da proposta, o relator conseguiu, de -accôrdo com o actual 
mini•stro da, Guerra, diminuir muitas .das dotações consignadas e 
s·up'Primir outras, sem .comtudo desorg·anizar os serviços, o que 
mostra a ·necessidade de ·uma remodel•ação nós orçamentos mUi• 
tares, de modo que da perfeita appUcação dos dinheiros publicos 
.po·ss:am ·serrup.re r·esulta;r benefi·cios para as cl.ass-es armadas, sem 
cles·perdicios, mas economicamente •encaminhados os :recursos, com 
o fim restri·cto de cuida1r das fr-onteiras do paiz. 

Para ·esse fim •especi·al devem .contribuir ·principalmente -os en-
carregados de administriar o Exercito e a iMarin·ha, .porque de sua 
fiscalização direota no emprego d•as dif.ferentes v·erbas vo·tadas ·pelo 
Congresllo Naci-onal, com o fim ·exclusiv.o .de apparelh•ar as classes 
arma~das .para o fiel desempenho de sua missão ·Constitucional, de-
penderá o exi.to de~sa nova ca~mpanha em favor das instituições 
militares, confundidas até ·hoje com os benefi.cios cr.eados para as 
indiv'i'du:alidades, sem a p:reoccupação maior de melh·orar os ele-

. mentos de defes·a naciona.l. 
Por sua parte, o Poder Legi.slativo na confecção dos respecti-

vcs orçamentos, precis3. desbravar o caminho, n ega.ndo verba para 



:as despezas adiav·eis ou que não estejam immediatamente liga;das 
ao probl-ema .de r·ecün.strucção militar, evitando ·as concessões de 
-ord·em pessoal, que sob a den·ominação generica de equipãraçâo de 
·classes, .engeneram em p-rejuízo do Thesouro, ·sem nenhuma vanta-
-gem :resultante para o serviço militar. 

:E' v·erdade que a Constituição da Republka ·estabelece eril seu 
.art. 85 que "os of.ficia·es do quadro e das cla;sses ·annexas da Ar-
mada terão a 's .mesma.s patentes e v.antagens que os do Exercito 

-nos cargos d·e <JathegO'l'ia correspondente", mas este texto não d·eve 
·servir como pretexto para os augmentos successivos que teem tido 
·os officiaes d·e patente e até -os funccionarios civi·s que servem nos 
departamentos militares, com exclusão de outros afastados por 
·motivos se·cundarios dos favores da equiparação, Tesultando de 
tudo isto a aggravação da;s despezas publicas ·e a balbur-dia i.ntro-
duzida nos serviços, .pelo recoruhecimento que todos querem ter de 

:seus dir·eitos, s·e.m nenhuma com·prehensão dos deveres individua;es. 
Estabelecid·as estas consideraçõ·es cqmo .p'reiLnünares ao estudo 

··do ·orçamento .da Guerrra, a Commissão pa;ssa ·a •examinar as di:f-
ferentes rubricas da proposta do Gov·erno, mostra;ndo qua,es as 
:rest-ricções que julga nece.ssarias, segundo o .pLano de economias 
;que ad.optou, sem de n1odo •algum pretend·er impedir os .melhora-
:mentos do Exercito. 

RUBRICA ::\ . 1 

Administração ge1·a~ 

A proposta, comprehendendo os diversos serviços dest·a rubrica, 
'€leva a despeza a 1.280: 379$'600 . 

. A Commissão ele ·Finanças propõe ·entretanto as seguintes 
suppressões: 

'Ministerio de Estado (representação) ... . . .. . ... · .. . . . 
Ga.binete oo ministro (audi.tur) ... . ......... .. ... · · · 

J):~partam~nto ·da Administração: --
'Gratificação extraordinaria aos serventes ....... . .. . · 

24:000$000 
13:000$000 

14:640$000 

.. Destas ve,rbas, as duas primeiras devem ser supprimidas, por-
·que não teem amp-a:ro na lei, e quanto á terceira, desde que ·com o 
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n-ovo .regulamento para -o Departamento da Administ·:ração os ser-
v-entes braçaes, ·que eram 30 d-e 1" classe e 30 de 2", passaram a 

ser &m numero de 80, todos d-e 1" ·classe, não ha necessidade dessa 
diari-a extraordinaria para r ecompensar os que trabalharem .das 9 
hoTas ela rnanhã á noi.te, -confor.m·e diz textualmente a proposta . 

. Recapitulando, a Commissão propõe as seguintes suppres-sões 
na !:ubrica 1": 

Repres&I1tação do ministro ............... . ...... . .. . 
Auditor -do -Gabinete do Mini·stro ......... . . . ... .. .. . 
Diarias extraordinarias aos serventes ........... . . . . 

Somma ....... . .. .. .. ..... ... .... ... . ... .. ..... . 

RUBRICA :S. 6 

·S·upre,mo Tri·bunal Militar e auditores: 

24:000$000 
13:000$000 
14 : 640$00lT 

51:640$000 

ISupprima,se, por ter sido supprimido o logar, a seguinte· 
dotação: 
Auditor do Estado Maior do Exereito. . . . . . . . . . . . . . . . 13: 000$000• 

RUBRICA X. 4 

Instn~cção rndli taT 

A verba con,sunüd.a com -o pessoal civi.lo• empregado 
nos estabelecimentos de ensino militar, in-clui-
da a import;an cia do ord:enad-o e gratificação 
dos pr ofesso.res dos mesmos institutos e dos 
que estão em di-sponibilidade e mais .a ,gratifi-
-cação addici-t:mal, relativa a.o tempo de magis-
t erio, eleV'a-se á respeitave'l somma de.. . . . . . 1. 747: 337$000• 

E ' .preci-so, porém, le.mbr.ar qu e tão importante despeza não 
corresponde líls n ecessidades do ensino militar e que ainda agoT.a, 
apezar ·das •constantes r eformas realizadas nesse sentido, se pro-
jecta uma reorganização que da.rá log.ar á creação de ·novas escolas, 
vis·ando ·um fim mais .pratico, de mod-o a fazer profissionaes, s-em: 
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ú cabed·!lll d·e instrucção theor ica constante dos programmas de 
regulamentos anteriores. 

E' de presumir que para os novos institutos seja aproveitado 
ú ,Pes·soal docente das actuaes escoJ.,a;s e que igualmente sejam apro-
y-_eitados os empregados civis q,ue .tiverem mais de 10 annos de 
exercício, afim de que não se· perpetue uma situação de addidos a 
escolas .desappareci.da.s, como o·s que se vêem na tabella que es-
tamos exruminando. 

Encontr.am-.se, por exemplo, na proposta do Governo, empre-
_gados que, por se acharem nas con-dições do lJ'eriodo acima, e por 
não .terem sido aproveitados, ficam pesand{) no orçamento, se.m 
commi·ssil.o -d·iscr im inada, como ·o·s da ·extincta Escola de Guerr-a do 
Rio Granàe -do Sul e os da extinda Escola Militar do Brazil, -es·tes 
frigur.ando desde 1906 com .a d·eclaração de estarem encarregados 
(la conservação e serviço da sec,-eta1·ia, gabinetes e l·impeza .ct.e um 
estabelecimento que desde 1908 desalJ'paTeceu .pam d.ar logar a um 
dos pavilhões que serviram na exposição .daquelle a;nno. 

E' certo que este .p·essoal, ·composto de tres preparadores ·e co·n-
f.ern .. dmes, .dous fieis, um continuo e 12 serventes, está servindo 
ad-rlld-o a outr as •escolas, como o Gollegio Militar tem .tambem os seus 
addiàos, irregularidade que pr.ecisa desapp·al'E~cer, e ha ·de desappa-. 
recer ·em breve, -conforme a promessa ·do Sr. ministro da Guerra ao 
rela.tor .do .. lJ'r esente par•ecer. 

Na mesma rubrica encontra-se uma consignação, que póde ser 
supprimida, poTque ella -cte·corre d-e uma concessão feita pelo Co-
digo de E nsino, já revogado. E nem se pôde dizer que, na vigencia 
dess'a disposição, a .concessão de um tal p1·emi{) tenha, servido 
para revigorar o e nsino m.ili t:ar . 

Supprima.--se, .pois, a seguinte do.tação : 
Gratificação por tratados, compendios e memorias, escriptos 

sobr.e as doutrinas ensinadas nas Escolas Militar es, e premios aos 
alumnos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10: 000$000 

RUBRICA N . 5 

A1·senaes, depositas e fo?·talezas 

A despeza com o pessoal civil empregado nos arsenaes da R e-
:pu blica eleva-se a 1.817 : 478$658. 



Desta somma a quantia de 976:598$ é absorvida pelo pessoal do. 
Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro e 234:432$ pelos empregados.. 
do() Arsenal de Guerra do Rio Grande d·o Sul. 

Estes dous arsenaes fora;m reorganizados ultimamente, tendo 
sido approvado o regulamento para o Arsenal de Guerra do Rio de 
Janeiro, por decreto n. 7.940, de 7 de abril de 1910, o qual mais 
tarde foi, com muitas restricções, mandado appli-oar ao do Rio Gran-· 
de do Sul. 

Dispõe esse regulamento em ·seu art. 5°, § 6°, que o Arsenal 
desta Capital disporá de (textualmente) : 

§ 6. 0 Officinas d·e armas portateis de fogo e brancas, de-
obras de ferro e outros metaes, de obras de madeira e de ou-
tra ordem, principaes auxiliaTes, apparelhadas todas com a 
ferramenta mecanica ou de mão, convenientemente accionada 
pam producção fabril e .industrial do material de artilharia a 
de guerra em geral e accessorios, grupadas em tres (das) di-
visões. 

Além dessas tres divisões, cujo trabalho, como se vê, é des·· 
tinado á fabricação de armas portateis e cheg.a até á pretenção 
de preparar o material de artilharia, estabelece o mesmo r·egula-
mento seguinte em seu 

Art. 9. 0 Haverá mais uma 4" divisão á qual incumbe a di·· 
visão de todos os serviços geraes, etc. 

"A esta divisão fica encostado o serviço da .actual repar-
tição de costuras e a superintendencia da officina de a lfaia-
tes, até que o Governo 1·esolva ?"eti?·a.l-as do Arsen.rol." 

Por esta disposição a officina de alfaiates fica apenas tole-· 
rada provi·soriamente, ficando dependente de um acto administrativo 
a sua reti-rada, para que o Arsenal possa desenvolver as suas offi-
cinas marcadas pelo novo regulamento. 
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Era de presumir, entretanto, que a producção deste ultimo an.no 
em que o Arsenal viveu sob o regimen da nova lei, tivesse corres-
poadido á espectativa governamental. 

O rel.atorio do Sr. Ministro da Guerra traz a este r espeito 
dados preciosos, que convem assignalar para elucidação do presente 
parecer . 

Diz o alludido documento que durante -o anno findo for.am exe-
cutados pelas officinas do Arsenal trabalhos na importancia de 
2.882:7 45$007. 

Em seguida, tratando da despez.a com a.s officinas, refere o re· 
lataria o seguinte : 

Folha de alfaiates ... ... . . ... .. . . .. .... ... . . . .... . 
F-olha das costureiras ....... ... .. ......... . ..... . . 
Ma teria prima recebida pela officina de alfaiates .. . 

Somma ....... . .... . ........ . ...... . 

388:565$041 
305:467$790 

1 . 673:728$805 ' 

2.367:761$636 

Sendo esta a despeza -com uma só officina e sendo de 
2.882 :7.45$007 a renda dos trabalhos executaclos pelas officinas con-
juntas durante o anno findo, forçoso é convir que a sua mai-or pro-
ducção consistiu durante aquelle período na confecção de farda-
mentos, apesar de estar o mesmo arsenal sob o regimen adminis-
trativo e fabril do novo r egulamento. Urge, portanto, que o Go· 
v·erno satisfaça a condição que se acha contida na ultima parte do 
art. 9°, extinguindo essa o.fficina e ·estabelecendo por ·.intermedio do 
Depm-tarnento da Adrninistração um pro·cesso regular para confe-
cção de fardamentos, de accôrd.o com os r ecursos orçamentarios, que 
na proposta são sufficientes, como será provad-o neste parecer, 
quando se tratar da rubrica - material. 

Tratando ainda de m·senaes, a Commissão apresenta uma emen-
da para corrigi.r um engano da proposta. 

Com a reorganização do Ars·enal de Guerra do Rio Grande do 
Sul foram creadas oito secções, nas officin.as das divisões, e como, 
pelo art. 56 do regulamento, essas ·secções devem ser dirigidas por 
contra-mestr es, são portanto .estes em numero d·e oito e não cinco, 
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como se contém na proposta. Accrescente·se, pois, na rubrica 5" 
verba para mais tres contra-mestres das officin•as do Arsenal de 
Guerra do Rio Grande do Sul, ou seja o augmento de 10: 800$000. 

Estando tambem a terminar a installação do serviço de ele-
ctricidad e na fortaleza de S .. João, ha necessidade de ·estabelecer 
v·erba para o pessoal a encarr egar-se do mesmo serviço, de accôrdo 
com o que está estabelecido para lllS fortalezas de Santa Cruz, 
Imbuhy e Lage. 

Accrescente-se, pois, p9.ra a Fortaleza de S. João : 
1 electricista (gratificação) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4: 800$000 
1 ajudante ( Diaria a 10$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3: 600$000 
2 foguistas ( Diaria a 7$) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5: 124$000 

Somma ........... . . . , . ........ .. '.· ... . J 13:584$000 

UUBRIOA 8• 

Soldos e gratificações de officiaes: 
A lei n. 2.290, de 13 de dezembro de .1910, estabeleceu em seus 

arts. 1° e 3° que os vencimentos do·s officiaes do Exercito e da 
Armada e das classes annexas .são divididos em duas partes : .soldo 
e gratificação inherente ao posto, qualquer qu-e seja a commissão 
desempenhada pelo official. E estabelece uma excepção a esta re-
gra que é o caso que o official estiver desempenhando a funcção 
do cargo inherente a -officioal de patente mais ·elevada, em cuja 
hypothese o .substituto receberá a . gratificação que competir ao 
substituído, perd·endo entretanto a que lhe pertencia, de accôrdo 
com a tabella A, que acompanha a referida lei. 

Uma outra excepção é a que se contem no art. 11 do mesmo 
decreto, o qual determina t extualm ente o seguinte : 

Art. 11. Os lentes ou professores e os substitutos, adjun· 
tos ou instructores com funcção de professor ou de subst!ituto 
dos institutos de -ensi-no do Exercito -e da Armada terão os 
mesmos direitos, garantias e vantagens que teem ou vier em 
a ter, .respectivamente, os lentes e os substitutos dos insti-
tutos civis de ensino superior, percebendo os que forem 
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militares, além dos vencimentos que lhes competirem como 
docentes, apenas o ·soldo de ·suas patentes, segundo a tabella 
A desta lei. 

Em face destas disposições tão claras deve-se concluir o se-
guinte : 

1.0 que os officiaes do Exercito e ·da Armada só t eem di.reito aos 
v·encimentos consignados na tabeUa A, que acompanha o decreto 
n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910, estando, po.rtanto, abolidas 
todas as outras gratificações que, sob titulas differentes, estavam 
incluidas na legislação anterior. 

2° que os professores dos institutos militar·es, equipara dos em 
direitos e vantagens aos professcres dos iustitutos civis, só teem 
direito .ao soldo, quando militares , não lhes competindo, portanto, 
em ·caso algum, as gratificações inherentes aos postos e estabele-
cidas pela referida .tabeUa A. 

Não deve, portanto, ffgurar na proposta as gratificações para 
os officiaes do quadr o especial , que são os professor-es vitalicios e 
teem direito sómente ao soldo das respectivas patentes, além do 
ordenado e gratificação correspond-entes á sua funcção no magiste· 
rio, de accôrdo com o art. 11 da lei dos vencimentos mílitares. 

Todavia, a proposta 'consigna as seguintes ·gratificações aos 
officiaes do quadro especial : 

1 g.eneral de divisão (gratificaçãJo) ...... . 
4 generaes -de brigada (gratificação) ...... . 
16· coroneis (gratificação ) ......... . ....... . 
20 t enentes·-coroneis (gratificação) ........ . 
5 •ll).ajores (gratificação) . ...... ..... ....... . 
3 capitães . . ............................. . . . 

T.otal. .. ......... . ..... . ..... . ... . 

Assim. tambem a proposta consigna : 

9:400$000 
30:400$000 
92:800$000 
96:000$000 
19:000$000 

9:000$000 

256:600$000 

Diarias aos .afficiaes 'no desempenho de trabalhos de campo 
165:000$000. 

23 
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Estas duas dotações não podem prevalecer -em face do que dis-
põem os arts. 3° ·e 11 o da lei n . 2.290, -de 13 de dezembro -de 1910, 
pelo que a Commissáo propõe na rubrh~a 8" a seguinte suppressão : 

Gratificação aos officill!es do quadro especial . . . . . . . . 256: 600$000 
Diarias a -officiaes no desempenho de trabalhos de 

càmpo........ . ... . ........................... .. 165:000$000 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421: 600$000 

RUBRICA 13• 

ObTas militaTes 

A propos.ta consigna para esta rub•rica ·a importancia de 
3.009: 855$, da qual pó de ser subtmhida a quantia de 9: 855$ desti-
nada á conservação do edifício da Escola de Artilharia e Enge-
nharia, cujo trabalho deve correr por -conta daquella verba. 

Assim, a C.ommissão propõe que a 1importancia a despender oom 
as obras militares, por conta do orçamento futuro, deve ser !reduzida 
a 3.000: 000.$000. 

Em -considerações anteriores ficou firmad;t a insufficiencia dos 
edifícios, proprios nacionaes, para ·aquartelamentos das tropas es-
taci-onadas na·s regiões militares. Verificou-se mais que os quarteis 
construidos· são. sempre ty-pos de edifícios custosos, em desaccôrdo 
com os fins a que se d-estin-am e improprio6 para os pontos onde 
fo;am levantados; que ·essa f.alta de •Orienta!i(ão, au'gmen-tando con-
sideravelmente as despezas, dava log.ar a uma facil arrebentação das 
verbas ·orçi);mentarias, -sem· que .até hoje fo-sse conseguida a -cons tru-
cção de tGdos 'os 'quarteis de que tanto precisa o Exercito Nacional. 
E -a consequencia de tão sensível erro é que em quanto alguns batà-
lhões habitam. ·qullirte'is enormes, com uma área excessiva para a 
accommodação dl!is differentes unidades, outros accumulam-se em 
predios acanhados, de construcção impropria, e que por serem de 
propriedade particular, custam ao Gov-erno, por for'9a dos respe· 
ctivos contractos, alugueis exhorJYitantes ·8 sem nenhuma vantagem 
para o serviço militar. 
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Para os quarteis novos, ou que precizam ser construidos, ha 
n ecessidade de fazer mudar a orientação da eng·enharia militar 
e exigir della que em vez de um orQamento exaggerado de mi-
lhares de contos de réis, como, por exemplo, os que foram ap-
plicados no quartel de Lorena, façam-se construcções modestas, 
com o material ·correspondente ao clima e á zona em que vae ser 
edificado, o que dará em resultado construir, com· o preço da-
quelle, cinco ou seis quarteis para cavaUaria nas ci.dades fron-1 
teiras do Rio Grande do Sul. 

Com a verba proposta não poderá evidentemente o Governo 
alcançar a solução definitiva, mandando construir os quarteis 
necessarios para as unidades do Exercito, que precizam dessa 
providencia nas diversas regiões do paiz. 

Ha muitas obras atacadas nesta Capital e mesmo fõra daqui 
que precizam de verbas fortes para proseguirem, afim de evitar 
a .sua paralização, o que daria em resultado o augmento do seu 
custo e o consequente desfalque na dotação orçamentaria, im-
pedindo por esta fõrma a iniciação de novos melhoramentos . 

T.odas estas obras terão portanto incontestavel preferencia 
.na distribuição da verba votada, afim de ver .si será alcançada 
a conclusão das mesmas no proximo exercicio. 

Quanto ao.s quarteis novos a construir no sul e em outras 
zonas de igual interesse militar, como são construcções de typo 
ligeiro, que devem ser começadas e concluidas no mesmo anno, 
compete ao Governo estudar .o orçamento para cada um d elles 
e Eolicitar um credito para esse fim especial, af.im de satisfa-
zer ás necessidades das tropas . do Exer cito que se acham qua.si 
sem abrigo pelo interior do paiz. 

RUBRICA 14" 

Material 

Nesta rubrica ha varias modificações a fazer nas diversas 
sub·rubricas, no sentido de melhor coordenar as despezas com 
os interesses do serviço militar . 
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Assim é que da consignação - Instrucção militar - a pro-
p~sta consigna as seguintes verbas: 

Escolá do Estado-Maior - Expediente e despezas 
div-ersas, acquisição de livros e material de ensino 

Escola de Artilharia e Engenharia - Expediente e 
-diversas despezas .......... . . ......... . .. .. ..... . 

Esco-la de Applicação de Artilharia e Engenharia 
- Expediente e despezas diversas ... . ..... . . ... . 

E,sc<:J)a d·e Guerra - Expediente e despezas diversas 
E§colas r-egimentaes - Expediente e compra de 

:livros 
Collegio M-ilitar-Expediente e compra de livros, etc. 
Collegio Mil itar- Enxoval, lav-agem e engommagem 

16:000$000 

20 :000$000 

10:000$000 
9 :000$000 

20:000$000 
30:000$000 

180:000$000 

Total .. . .......... . . . .... 285:000$000 

A commissão propõe as seguintes modificações nesta tabella: 

Escola do Estado,Maior - Expediente, etc ........ . 
Escola de Artilharia· e Engenharia-Expediente, etc 
Escol-a de Applicação de ArtilhaTia e Engenharia 

Expediente, etc. . .............................. . 
Escola de Guerra -- Expediente, etc ....... .. ..... . 
Escolas Regimentaes - Expediente, etc ....... . ... . 
Collegio Militar - Expediente, -etc ........ .. . ... . 
Collegio Militar :- La.vagem e -engommagem ....... . 

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

10:000$000 
10:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
30:000$000 
50:000$000 

140:000$000 

CompaTada esta somma com aqu ella, ver-ifica-se que houve 
uma reducção de 145: 000$, proveniente da suppressão de 130: 000$ 
da verba - Enx-oval - que passa a ser incluida na sub-rubrica 
- I!'ardamento para o Exercito - e mais 15:000$ Tesultantes da 
nQificação da verba - Expediente, etc. - para diversas escolas . 

. ·Na .sub-rubrica - Estado-Maior do ExeTcito - a verba desti-
nada ao expediente, livros, jornaes, revistas e outras despezas 



deve passar a ser de 50: 000$ por ter sido r econhecida insuf!iciente 
a verba de 30: 000$ votada para esse fim no orçamento actual. 

Ha, portanto, um augmento de 20: 000$000, que ~ogo desap-
parece com a diminuição de outra verba destinada ao r efer ido 
Estado-Maior, como adeante se mostrará. 

Na ,sub-rubrica - Fabricas - figur a a seguinte distribuição 
feita pela proposta: 

Fabrica de Polvora da Estrella - Provimento das 
of:Eicina.s, transportes e despezas diversas. . . . . . . 40: 000$000 

Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra - Pl'o· 
vimento e mais despezas... .. ............ . ... . . . 100:000$000 

Fabrica de Polvora sem Fumaça de P iquete - Ma-
teria prima, combustiv·el, conservação e concerto 
dos edificios, productos chimicos para o laborato-
Tio e expediente, sendo 20: 000$ para o Tamal feT· 
reo de Lorena e Bem fica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340: 000$000 

Total . .. .... ...... . ....... 480:000$000 

A Commissão propõe que esta tabella seja assim modificada: 

Fabrica de Polvora da Estrella Provimento das 
officina.s, etc. 20:000$000 

Fabrica de Cartuchos e Artefactos de Guerra-Pro-
vimento e ma.is despezas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120: 000$000 

Fabrica de Polvora sõ!m fumaça do Piquete - Mate· 
ri.a prima, etc .. . ......... : , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 : 000$000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440: 000$000 

Ha, portanto, uma diminuição de 40: 000$ no supprimento de 
material á Fabrica de Polvora sem Fumaça, por parecer que essa 
economia não virá perturbar a r egularidade dos trabalhos da 
mesma fabrica . 

A sub-rubrica - Fardamento - é dotaC."' pela proposta com 
a elevada somm:a. de 4.-450:000$000. 
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No orçamento actual esta verba figura com a dotação de 
a. 624:775$ para o fornecimento de fardamento e calçado para. 
19.067 praças, ao passo que a proposta refere-se ao fornecimento 
de 21.000 praças, 199 sargentos amanuenses e 60 .alumnos da 
Escola de Guerra, ficando excluídos desta relação os 439 aspi-
rantes a official, mencionados pela proposta, por não terem estes 
direito ao fardamento fornecido pelo Estado . 

Comtudo, si fôr tomada como a média da despeza a realizar 
com fardamento de uma praça durante um anno, a quantia de 
185$ e si juntar-se áquella relação 350 alumnos gratuitos do Col-
legio Militar, prefaz um total da 21. 609 praças, cuja despeza com 
u respectivo fardamento importará, acceitando a r eferida média, 
approximadamente, em 4. 000: 000$000. 

Fixando, pois, nesta quantia a despeza a effP.ctu.ar com o far-
damento a ser fornecido ao Exercito, no exercício futuro, haverá 
uma differença para menos de 450: 000$ sobre a respectiva pro-
po,sta, ficando assim incluído nesse fornecimento o enxoval para 
os alumnos gratuitos do Collegio Militar. E isto pela razão de 
teram sido incorporadas como renda do Thesouro, as importancias 
relativas ao pagamentos a que são obrigados os alumnos contri-
buintes do mesmo Collegio, por força do r espectivo regulamento . 

Na sub-rubrica - Despezas diversas - figura a seguinte dis-
posição: 

Para os trabalhos de levantamento da carta geral da Repu-
blica, indusive diarias a offici.aes e praças, vencimentos de auxi-
liares civis, expediente e despezas diversas e com serviços a 
cargo do Estado-Maior do Exercito, 150:000$000. 

A Commissão propõe que esta consignação seja modificada 
pela seguinte fôrma : 

Para os trabalhos de levantamento d!J- carta geral da Repu-
blica, inclusive os vencimentos dos auxiliares civis, expediente e 
dc.speza.s diversas, 100 : 000$000. 

Houve a suppressão de 50: 000$, destinados ao Estado-Maior do 
Exercito, por ter sido r eforçada com 20: 000$ a verba destinada 
~~ expediente e compra de livros, jornaes e revistas para a mesma 
repartição. Por não ·serem· mais necessarios supprimam-se tambem 
50 rtlOO$ que eram destinados á invernada dê Sa.ycau. 
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Na sub-rubrica - Expediente e despezas diversas - consigne-
se para a brigada mixta, estacionada nesta Capital, a verba de 
2: 400$ para o serviço de seu quartel-general, importancia igual à 
que recebem as brigadas estrategicas e de cavaU.aria, com o mes· 
mo destino. 

Nas - despezas <especiaes - tambem figura uma consignação, 
que preciza ser reduzida aos seus justos t ermos . 

E' a seguinte: 
Despezas miudas ·e de prompto pagamento das repartições e 

estabelecimentos militares nesta Capital, 136: 000$000. 

O relator teve, de facto, necessidade de solicitar informações 
que o habilitassem a julgar esta disposição propria para figurar 
em uma lei orçamentar.ia, :ainda que el'<a venha consignada nos 
orçamentos anteriores. 

Foi-lhe respondido pelo Chefe da Contadoria da Guerra e em 
presença do Sr. Ministro da Guerra, que a verba er a de 100: llOO$ 
e que toda ella seria consumida com o serviço de asseio das re-
partições, lavagem e limpeza dos predios. compras de accessorios 
indlspensaveis para todos os estabelecimentos sujeiLos ao Minls-
teTio da Guerra e existentes nesta CapitaL 

Quanto aos 36: 000$ restantes são elles distribuídos com o 
mesmo fim: 24: OO<i$ ao Director da Fabrica de Polvora sem Fu-
maça do Piquete e 12: 000$ ao Dir ector do Arsenal de Guerra 
à esta Capital. 

A Commissão de Finanças comprehendendo que não ha razão 
para este accrescimo de desp ezas, quando os demais directores de 
fabricas e arsenaes não têm· direito para despender egual quan-
tia com .as despezas miudaJS, que não são esc?·iptura.das, ê de pa-
r.ecer que aquella verba deve ficar Teduz.ida :a 100:000$, ·havendo 
portanto a reducção de 36: 000$, quantia que fica supprimida e 
que era dada como abono ao Director da Fabrica de Polvora 
sem Fumaça e ao Director do Arsenal de Guerra desta Capital. 

Recapitulando o estudo feito sobre a proposta de or·çamentó 
da: Guerra para 1912, a Commissão de Finanças '!Lpresenta 'as 
~eguinte_s r5)ducções: 
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Tab.ella n. 1 

Representação .do Ministro ........ ............ . .. .. . 
Auditor d a Guerra do Gabinete do Ministro . . . .... . 
Gratificação extra.ordinaria aos serventes da Admi-

I!Jistraçiilo . ......... .. ... ..... . .... . ..... . ......... . 

'l'abella n. 3 

Auditor d.o Estado-Maior do Exercito ............. . 

Tab ella n. 4 

Gratificação por tratados, compendias, etc . . .. . . . ... . 

Tab ella n. 8 

24:000$000 
13:000$000 

1'4:640$000 

13:000$000 

10:000$000 

Gratificação aos ·offidaes do qu-adr-o especi:al. . . . . . . . 256:600$000 

Tab ella n. 13 

Conservação do edificio da Escola de Artilharia . . . . . 

Tab e/.la n . 14 

[nstrucçilJó mih'lta:r .... . .... .. . ............ ...... . 
Fabrica de Polvora sem Fumaça (mat eria prima) 
Fwrdamento .... ...... ........ . . . ...... . .... .. ... . 
Invernada de Sayr.an .......................... .. . 
Diarias nara os officiaes em tr ~balhos dE' campo .. . 
Serviços a caJrgo do Estad'o" Ma ior do E xercito ... . 
Despezas miud.as p·aa·a -o Arse.n-a:l desta Capital e 

Fabrica do Piquet e ............. , .......... . . 
Fabrica de P olvora da E strella . . .... ..... . ... .... . 

9: 855$000 

145:000$000 
40 :000'!: 000 

450:000$000 
50:000$000 

165:000$000 
50:000$000 

36:000:1l000 
20:000$000 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 297: 095$000 
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Emend-as na Commissão que trazem augmento: 

Arsenal de Guerra do Rio Grande do Sul : 

3 contra-mestres . : ...... . .. _ . . . . . . . . . . _ 10: 800$000 
Fortaleza de S João: 

il electricista .......... . ... .. ...... . . . 
1 a judant e . . ...... . ... . .. . _ ... .. .. . .. . 
2 Jloguistas ... . .. . ......... . . . . .. . . .. . 

Total . . .. .. . .... _ ........ . 
Compras de livros para o Estado-Maior 
Fabrica de Cartuchos e Artefactos de 

Guerra .. .. . ............. . ......... . 
Brigada mixta ....... . .. . . ... . . ..... . 

4:800$000 
3:660$000 
5:124$000 

13:584$000 
20 :000$000 

20:000$000 
2:400$000 66:784$000 

Subtrahindo o accrescimo de 66 :784$ das r educções acima, ou 
sejam 1.297:095$000 

66:784$000 

1. 230: 311$"000 

de econom ias que r epresentam a differença entr e a proposta do 
Governo e o projecto da Commissão de Finanças . 

De accôrdo com os dados acima, a Commissão apresenta á 
consideração da Camar a o seguinte 

PROJ E CTO DE LEI 

Art. 1.• O Presidente da R epublica é autorizado a despender'_ 
no anno de 1912, com os serviços a cargo do Ministerio d-a Guerra, 
a quantia de 79.288:984$591, pap el, e 300:000$, ouro, a saber: 

1 - AcZrni nist1·a.ção g.B·ral. Conforme a tabella 1" da proposta, 
diminuída de 51:640$, sendo 24:000$ de r epresentação do Minis-
tro; 13: 000$ pela suppressão do Jogar de auditor do gabinete e 
14:640$ pela suppn ssão das gratificações diarias aos serventes 
braçaes do Departamento da Administração . Total: 1. 228: 739$600. 

2 ~ Esta.do-Mai or do EJx&reito. Confor-me a t abella 2• da Prtl· 
pos-ta: 44: 052-$000. 
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3 - Sup1·emo Tribunal Milita1· e AucLitores. Diminuída a tabella 
3• da proposta na importancia de 13. 000$, relativa aos vencimentos 
do l.'.uditor do Estado-Maior .do Exercito, Jogar supprimido. Total : 
159:300$000. 

4 - Inst1·ucçc'lo Milita1·. Supprimida da tabella 4" da proposta 
10:000$ que eram destinados a gratificações por tratados, compen· 
di os e memori.a,s, etc. Total: 1.745:332$500. 

5 .- Arsenaes, CZepositos e tortaleza,s. Augmentada a consigna· 
ção da tabella 5" de 10: 800$000. 

para tres contra-mestres das officinas do Arsenal de Guerra 
do Rio Grande do 1Su! e mais 13:584$ para o pessoal en-
carrega·do do serviço de electricidade da Fortaleza de São 
João. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 1. 882:614$659 

6. F a bric::ts. Conforme a tabella 6" da proposta. . . 1.189: 278$400 
7. Serviços de saude. Conforme a tabella 7" da pro-

posta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total 
8. Soldos e gratificações a offk:iaes. Diminuída .a 

tabella 8" dR proposta de 256: 600$ referente 
a grat.ific3 ções para os officiaes do quadro es-
pecial ·e mais 165:000$ destinados a diartas 
para os officiaes em trabalhos de campo, 

737:401$100 

tota,l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24. 698: 700~00<' 
9. Soldos, etapas e gratifica.ções de praça.s de pret. 

Conforme a consignação ·da tabella 9" da pro-
posta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 .388:945$200 

lO. Classes inactivas. Conforme a tabella 10• da 
prcwoota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 124:101$133 

11. Ajudas de custo. Conforme a tabella 11" da pro-
p'ostJa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400: 000$0 00 

12. Colonias militares. De accôrdo com a tabella 12 
da proposta ....................... . 

13. Obras militares. Reduzida a tabell~ 13" da pro· 
posta da quantia de 9:855$ destinada a con-
servação do edifício da Escola de Artilharia e 
Engenharia, total .... . ........ . ........... . 

41:720$000 

3.000 :000$000 

14. Material. Dimirruida a tabella 14" da proposta d·as seguintes 
quantias : 
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Instrucção militar, expedientes e despezas diversas das c•scolas 
de estado-maior e artilharia, diminuid.a a quantia de 15: 000$ por 
t erem s ido reduzidas as consignações par a -cada uma d·ellas a 
10: 000$, ficand-o augmen tada de 1 : 000$ a consig-nação correspon-
dente para a Escola de Guerra. 

Collegio Militar : 
Diminuída d·e 130 : 000$ a importancia <Jrçada pela propo·sta para 

o enxoval, lavagem e engommagem, por t er passado o enxoval a 
s•er supprido pela verba -- fardame-nto. 

Fabricas: 
Reduzida, de 40:000$ a consignação para a F abrica de Polvora 

do Piquete e de 20:000$ a da fabr ica da Estrella. F-ar damento - In-
cluido o fornecim ento para os alumnos gratlütos do CoÚegio Militar 
e diminuída a respectiva consignação de 450 : 000 $000. 

Despezas diversas : 
Supprimida a verba de 50: 000 $ ·destinada á Invernada d·e Say· 

can ; reduzida de 50:000$ a consignação 30, ficando r edigida do 
seguinte modo : 

Para os trabalhos de levantamento da Car ta Geral cl.a R epu-
blica, incluídos os vencimentos dos auxiliares civis, expediente e 
despezas diversas. Das consignaçõe·s para as desp ezàs míudas dos 
estabelecimentos desta Capital supprimam-se 36: 000$, que eram 
destinados 24: 000$ ao director da Fabrica d·e P·olvor.a. do Piquete · e 
12:000$ ao director do Arsenal de Guerra desta Capital. E au-
gmentadas as seguint es consignações : de 20 : 000$ para as despe-
zas de expediente ·e comp.r.a de livros, e r evistas pa.ra o Estado· 
Maior do Exer cito; de 20 : 000$ para a Fabrica de Cartuchos e 
Arte factos de Guerra; de 2:400$ para a brigada mixta desta Ca-
pital. 

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.585 : 800$000 

15. Commissões em p.aizes extrangeiros : 
(Ouro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300: 000$00'0 

Art. 2.• E' o Presidente da Republica- autorizado : 
a) a mandar a outros paizes, como addidos militare-s em com-

missão, officiaes supeTior es ou capitães habilitados; que tenham 
provado capacidade e aptidã-o -{>U- proiiuzidc :ügt..m trata_ho ou 
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invento util. correndo a respectiva desp eza pela verba 15 do artigo 
a.n teceden te ; 

b) a construir · no local mais conveniente um grande campo d·e 
instrucção para as tropas das differentes .armas do Exercito ; 

c) realizar contractos, por tempo nunca maior de (5) cinco 
annos, quando versarem sobre construcções, armamentos, illumi-
nação de estabelecimentos militares, equipamentos e fardamentos, 
podendo mandar confeccionar estes nas sédes das .ins.pecções e 
commandos das guarnições; 

cl) a ·crear um parque de aerostação militar e r ealiz.ar, na vi· 
gencia desta lei, um ooncurso para nav-egação aérea, podendo 
marcar premios até a importancia de 50: 000$, expedindo prévia-
mente as instrucções nec-essarias ao mesmo concurso ; 

e) e emancipar a coloni.a militar da foz do Iguassú, no Estado 
do Paraná, creando a lli o commando d-e guar.nição e fronteira do 
Alto Paraná. 

Art. 3.° Continúa em vig-or a ·disposição do art. 3° da lei nu-
mero 1.687, de 13 de agosto de 1907, para pag-amento dos soldos 
devidos aos voluntarios e relativos aos ex·ercicios anteriores ás 
datas dos r econhecimentos dos direitos dos mesmos aos referido 
soldos vitalícios. 

Art. 4. 0 Tem direito á gratificação mensal de 8$ a praça de 
J)lr.et não ·gr.adu:ald·a e ·engajada de accôrd-o co.m o paragrapho unico 
do art. 73 do regulamento que ba ixou com o decreto n. 6.947. de 8 
de maio d•e 1908. 

Art. 5.0 Aos officiaes promovidos serão abonadas, medi-ante 
requerimento, as se·guintes importancias para serem descontadas 
pela decima par.te do respectivo soldo mensal : 

De segundos tenentes a capitães. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600$000 
De major.es .a coroneis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800$000 
De generaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 200$000 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Commissõe·s, em 29 de setembro de 1911. - Rib eiro 

Junqueira, pr-esidente. - Soares àos· Santos, relator. - Sergio Sa-
boia. - Raul Fernandes . ~ Antonio Car los. Alci·ncl o Gtwnabar n. 
---' .... ~o1ner-o Ba:ptijtt1. 
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PHOPOSTA DO OllÇAMENTO DA DESPEZA PAUA O EXEUCICIO DE 1912 

Ns. Rubricas Orçada para 1912 

1. Administração g•eTal ...... . . .. ....... .... .. . 
2. Estado Maior do Exercito .......... ... .. . ... . 
3. Supremo Tribunal Militar e Auditores .... ... . 
4. Instni.cção militar .............. . .... .. ..... . 
5. Arsenaes, Depositos e Fortalezas .. . . . ....... . 
o. Fabricas ......................... .. .. .. . ... . . 
7. Serviço de Saude ............ .. .. ........... . 
8. Soldos e gr-atificações de officiaes .... . .... . 
9. Soldos, etapas e gratificações de praças de pret 

10. Classes inactivas ........... . . ....... ... . . . . . . 
11. Ajudas de ·cus;t·o .. .... . ..... . . . ... .. ... . ... . 

12. Colo ui as militares .. . . ...................... . . 
13. Obras militaTes . .. . . ........ . ... . . . .. . . . . . . . . 
14.• Ilifatedal. ...... .. . . . . .... . ... .. . ......... .. . 

Papel. . .... 

15. Commissão em paiz estrangeiro ... , .... Ouro 

1.280:379$6000 
44:052$000 

172:300$000 
1.755:332$500 
1. 858 :230$658 
1.189:278$400 

737 :401$100 
25.120:300$000 
24.388:945$200 
7.124: 101$133 

400:000$000 
44:720$000 

3.009 : 855$000 
13.334:400$000 

80.459:295$591 

300 :000$000 





NOTA 

A 2• discussã:o do projecto é iniciada em 10 de outubro. Sã:> 
lidas varias emendas . F ala. o Sr. Socrates. 

Das emendas ·apresentadas, :a Mesa, de accôrdo com ·o §· 1• 
do art. 190 do Regimento, não póde acceitar as s·eguintes 

Fica extensiva a lei de 13 de dezembro de uno aos officiaes 
reformados compulsoriamE:nte que pe-rcebem o soLdo da .tabella 
marcada na lei n. 113 A, de 31 de dezembro de 1889. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1911. - Celso Bayma. 

"Augmente-se de 120 contos a tabella respectiva, afim d·e oc-
cmrer ás despezas com a equiparação das vantag.ens concedidas 
ao Laboratorio Chim ico-Ph.armaceutico Militar ás do Hospital 
Central d-o J!Jx.ercito. " 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1911. - Raymunào de Mi-
Tanàa . - PTuclencio Milanez. - Oami llo ele Hollanaa. - Sem-
r .hico ela NObTega. - TavaTes Cavalcanti. - José Oa1·1os. - 001'-
Teia DejTeitas. - Nabuco ele Gouvêa. - Jloão ele Siquei1-a. - H en-
1-·ique Valga. - G?"accho Oanloso. - Dunshee ele AbTanches . -
Gosta RoclTigue,s. - Ubalclino ele Assts. - A1;g1tsto de Lima. -
J oviniano '{le Car-valhO. - Bulhões Marcial. - Ramos Caiado. 
- Ohristi:ano Cruz. - Linclolpho CamaTa. - MOnteiro de Sou-
za . - Morei1·a Brandão . - CelSo Bayma. - D.omingos Mascare-
nhas. 





SESSÃO DE 13 DE _NOVEMBRO 

N. 202 A -1911 

'FIXA:. :A DIDSPEZA DO MINirST:ERIO [])A GUERRA iPARA . O 
EXEROl>Cl'O DE 191.2; .COM P ARIDC'ID:R DA ÁCOJvillvUS15ÃU DE 
FINANÇAS AIS ·EMENDAS APREJ.SENTADAJS ;EM 2• DI•S-
•CUS.SÃ.Ü 

A üommissão de Fi•namças, .em ·cumpr.imento do •preceito :r·e.gi-
me;n.tal, vem ·suj.eitar ao ·exaJme -da Camara o seu par·ecer sobre as 
emendas apr-esentad·as ao oproj ecto de o·rçam.ento da Guerra ·Pa:J.'a o 
e:x,erci.cio d·e 1912. 

<Oomeç~ná lembrando, com •a devida v·enia, o art. 190, § 1", do 
mesmo Regiment o interno, que imp.ede sejam admitti.das nos .pro-
jectos de lms annuas, ·ell;lendas com o -car.acte,r de proposições 
pri·ncipaes, .a:s quaes .devem seg)ür os tramites dos ·p:r.ojectos de lei, 
afim ,dJe que ;possam ser cumpri-das •como ·di.!;posições peT.manentes. 

!A -desobedienda a ess·a d-eterminação Tegimental t em dado 
logar a:os defeitos de que -s·e resent~ -os ultimas <o•rçamentos _ld•a 
'RepubJ.i.oo, que não exp.rimem pll'.opriamente a v-erdade sobre as 
des·pezas ·aJutOTiz·ad•as, resul-tand-o -de taes faltas o frequente -desequi-
librio .entre as rendas ar.r ecadaJda-s e as ver-bas exigidas para •a effe-
ctuação ·dos serv.iço•s .que pnecisam ser attendido·s· -com .os recursos 
ordi•nartos do Thesouro N!a;cional. 

2i 



362 

Não se pód·e .dtUvidar que estes faJctos teem aggrava,do a situa-
ção financeira da Republka e que •elles •prov.eem, princip·almente, 
da f.acilidad·e com que o Congresso Nacional tem augmentado as 
d.espezas ultimament-e, autorizando .em leis annuas as reformas 
de !l'ep.artições publicas, com augunentp de .ordenados .e accrescimos 
de funcdo·narios, -outras vezes .creando serviços ·es.pecia;es, sem leis 
1·eguladoras nem dotações de V·erbas co·rrespond.entes ou, ·então, 
enver·edando pelo caminho das •equiparações, na defesa de pre-
tensos direitos tndivi·duaes; em todas a;s ohypo•theses, porém, esque-
cendo .a sua ·fun ão lp~inoipal, 'q\l;e. ê a-' de· ;fi~dali.iar -o em1n~ego dos 
di·nheiros publicos, estabel·ecendü a verdade -orçamentaria, d·e modo 
a ser evitada a conoessão de .creditos. 

!Compr.eh,end·er-s·e-hia a possibiltdad·e de serem r·eaUzados 
aqueUes •augmento.s, ainda .que não se justifique a fórma i.Dregular 
por que .fooram .decretados, si ao lado das autorizações concedidas 
pel-o ,congresso, ti:v,ess·em- sid'O .cr.eada;s novas fontes de r enda, que 
gar.antissem -o ·equilíbrio •entre a Teceita •e as despez•as •e imped,is-
sem o .apparecimento dos defrimts. Mas, ao contrario, o .qu-e &e evi-
dencia ê ..a impossibilidade de qualquer iniciativa para .aggravar 
o nosso. systema ·.tributario e •a ·ausenci·a de capacidad.e pro.ductiva 
em muitas das despezas ordenadas, de sorte que redu11dam, na 
maioria dos ·casos, .em sacrifícios para o Thesouro as .refoTmas que 
teem sido feitas nos div-ersos ,departamentos da administraçãQ 

·do p:aiz. 
:E d·esd·e que t:aes remode1açõe~ não teem servid.o para me1hoTiar 

as trendas publicas, .esta11d0 verifi.cado i·gualmente que estas não 
chegJam para ·oobrur as d·espezas O/I'din:arias 'incluídas nos orçamen-
tos par'ciaes, a •consequencia ê .o deficit, que oresce de anno prura 
ánno; sem .que, para im,pedil-o, o Congr·esso Nacional se detenha 
no· ·exame de qualquer providencia q_ue cerceie o mal reconhecido, 
cortando, por ex·emplo, nos orçamentos dos diversos ministerios as 
despezas supe.rfluas e as adiaveis, para só garantir :a execução dos 
serviços necessarios á estabilidade d:;t ordem interna •e á defesa 
de n·ossas fronteiras, com o aproveitamento correlativ'o .d.os factor.es 
capazes de ·des·envolver a producção nacional. 

Já uo primeir.o (parecer çom que a Commissão de Finança;s 
justiftcou .o projecto •do orçamento da Guerra para 1912, ficou pro-
vado o excess'O d·e despezas que t·eem ;p:r.oduz1do •as •a;ut'Orizações 

' ' 



para reo.rganioor aJ.guns serviços per,tencentes ao •mesmo n1in'istê-
.r~o. Esse au.gmento s e fez !)IlaiiS s·ensiv.el ·com a,. v.e;r.ba- .c;onsu.miod.a 
pelas cl•as·s·es .i.nactivoa:s, .comprehenodidas as .pensões pa.I'Ia os volun-
ta:rios, veter.anos ·do oP:ruragu.ay •e .que er•radame:nte ·estão Hgu·raJI!JdO 
no orçamento d·a Gue-rra, como. ·desp-ezas .aoc:r.esoi.d.as á manutenção 
do Exercito ·pe.l'manente. 

10onvrêm tambem consi•gnar que, apezar dos valo·res com que 
tem· sido .ref<l'rçad·a:s as .dotações .dos orçamentos mili.tar.es, não cabe 
ao ·Ex•ercioto a TesponsabiUdade .das d·espeza:s extraor.dinarias .que 
tem servi•do ·para .avolumar a divida .extel'!llia do p.aiz. 

A sinc-eridade com .que o relatQII' :tem assignalado o augmento 
nas odespezas .do -MinJsoterio d.a. Guerra <precisava ser .co•mpletada 
com a declaTação -acima, afim .Q.e que não se faça acr·editar ·que só 
o ·EXE?lrcito ·e 1a Armada <teem influid·o para a ·ex-istencia -dos àeficits, 
s·endo, por-tanto, suffidente ~·estringiT .rus verbas dos -orçamentos 
militar·es para que fiq:ue .r.estabeleoido o equilíb-rio financ-ei:ro e 
se <apresente um novo periodo de .prosperidade nacional . 

Aliás, o que o .paTecer visou, ,fixan-do o ·p.ro~ecto d·e orçamento 
em menos do .que a p•rooposta do Gov·~no, não foi a s·uppl'essão ·de 
s-erviços, pois todo-s foram ·mantidos, J:J.aven.do sómente córtes em 
algumas dotações <exage;rad.amente suppr.i.-d•a:s, o que mostra -a van-
tagem .de serem -fisca:lizadrus as verbas •dish·ibui·das, no in·tel'esse à'b 
TJ:J..esouro •e da .p:ropria a dministração militar. 

O ·reLator, fazendo ·a:s d·eolar.ações ·que constam ·do J."e:feri-d-o <pa-
l1ecer quanto ás n•ecessidad-es de que se res·ente o Ex-ercito, não 
procu-rou .Q.esm e:recer as reformas effectuadas, sob o fund·a:mento 
d·e seDem ino·pportunas ·e in-uteis. J>óde mesmo a:d·eantar -que as 
r.emod.elações -dos Arsenaes <!].-e <Guerra e ·da Fabri<;a de C-artuchos e 
AlrtefactJos 'Bellicos, fo·r.am actos necessar.ios e opportunos que ser-
viram par.a dot·ar ·os mesmos es·t abeleci.mentos com um•a capacidade 
producto·ra, que ·até então não possuiam, to'l'Uando-os pr·epar!lldos 
para fornecer ao Exercito Nacion•al to·do -o •equipamento e via:turas 
de que elle vi·er a <precisar, hem como o concerto -do armam·e:nto 
usado, in-clusiv-e a ~rtilliaria ·e o fabrico .d·a:s respectiv·as .munições:· 

·Fora:m, .pO!l',tanto, essas reformas d<e in.contes·tav·eis vantagens, 
não só opelo 1oa:do de d·efesa do paiz, •como .tambem pela -economia 
que dev·erá resuJt•ar com -o "funccionamento d;:is novas o.ffi.cin.as 
destin~das a · app·are·lhar e a ·desenvolv•er ·o nosso· material bellico. 



E porque desej·e apressar essa solução ·de resultados beneficos 
pa11a o exercito, a Commissão de Finanças criticou o velho pro-
cesso •da confecção ·de iaJr·d·ame·ntos n•as ofiicinas es·peciaes dO•S Ar-
senaes de Guen1a, occupando um certo numero ·de alfaiates e ·em-
preiteiro-s; com .o prejuízo de outros .operarias que estão .sendo re-
clamados para ex·ecução -dos n-ossos ,1:Jl,abalhos dependentes dos ma-
chinismos llidquiri-dos ·e que .aind•a •não .foram d·evidamenbe monta-
d-os, po·r serem vo.lumosas as v·erhas ·exigidras tactualmente pa~ra o 
custeio das -officinras dos mesmos A~·s·enllles. 

Nada h.a 'POis que justifique no momento .a ·ex1st-encia d:'essas 
repartições de costuras .que, ralém de augmentar llJS -despezas, teem 
servi·do s-imp'lesmente ·p:ara .anar.chizar o s)'lstema de ior.necim®to 
d•as trop:M, com a raggr.av.ante d•e ficlllrem estas .mal fard.ad·as, 
q:uando os ex.emplos éLe -outras nações ·e rllJS lições da .experiencia 
nos ·estão mostrando que rme'lho·res res·ultados serão obtidos s i -os 
eo=<l!Jlldantes d•e corpos forem enca~r.reg<llldos desse serviço, o que 
facilita'l'á o pr.oonpto pagamento .dos urnifm,mes nas datas •em que 
tiverem ,sido vencid.os, ·de accôrdo com as ·ex.tgendas dos ~-egula
mentos em vig-or . 

Mas estas providencLas, ·bem com-o outras ·d<e cuj·a appJ'i.caÇáo 
está rdepenrd·endo .o aJPErr.feiçoamento d·e nosso EX!ercito, não são 
propri.aJmente da ini-ciativa do LPoder Legislativ-o, pois que os -orça-
mentos da rGue'!'ra teem consígJnrado l1egu1armente <3/S d-otaÇões uec 
cessari•as, não ten·do igualmente o Corn-g·r·esso Naci-orual uegad·o o· oou 
apoio áls medidas •extr.ao•rdinari-as .que Jhe teem si·do .pedidas para 
tm-nar ·effidentes os re1ementos rde defesa naci-onal. 

rEnumeram,s·e, •entretanto, taltas ·como sendo 'l'·es·ultanrtes <Le leis 
d·eficientes, rque aliás foram j.ulgllldas necessllJri:as para resolv~:m o 
problema de no,ssa organização militar. 

O relatlo~r ·não ,p•rur.ticipa do pessimismo draqueUes que •attribuem 
o estado. :llJctu:al das guarnições das fronteiras ·aos defeitos da l8'i 
que reorganizou o 'Exercito Nacional. Pensa que a l·-e:l)eri<dra lei 
não póde ser res.ponsavel por uma distJ.,i'huição viciosa d.as tropas. 
quando é .essa uma rattribuição que ·cormp·ete ao Estad·o Maior do 
Exercito, como julga tambem .que as fal<tM rnotadas no serviç.o ·de 
l'ecrutamenrto do :pessoal para completar '() estado effectiv-o d·rus 
forças d·e terra uão teem a ·sua origem na Jei rdo sorteio militar , 
.mas r-esuLtam ·d·e •causas oon•h ecida,s, .que teem i.m!pedrid.o 'Ü cumpri-
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mento ·da disposição constituci-onal e referente á a:ppHcaçãd do 
sorteio. 

A' questão ain;,d.a não ~'esoJvi<da d-o estacionamento .das div·ersas 
un!.da;d.es prende-s·e outTa, a da construcção dos •r es,p.ectiv.os· quar-
teis, as qua;es •estão por tal fôrma liga;das que a falta de conforto 
·d!e que ainda ·ho;je se resente 10 Exercito, deve .se·r levada em conta 
da ·demora havida para estabelecer •as pa;r.ada.s cbos corpos e paTa 
organizar ·effe'Gtivamente as brigad•a.s que for·ann cr.eadas pela lei 
de reo·r.ganização ·do ·Exerdto. Quer i·sto dizer que astá dependend-o 
dJaquella .so'lução preliminar ,a •escolha dos ty;pos .e localização dos 
diUer·entes qu.arteis ·e que .só depoi·s de -organizados os orçamentos 
indoispensaveis, competirá ao •Congresso Naci.orral ;a,gir para auto-
rizar os recua··sos .sufficien.tes, .auto.rizando as operações de credito 
que foTem julga;das necessar~as pam ·resolv·er d·efin-itiv·am•ent.e o 
problema da ·construcção .dos quartei·s. 

T·al é a questão mais importante que, lig;a;clJa á d·a oinstTucção dq 
Ex,erdto, •estão •ambas i:mpi'essi-onanod.o os es·piTit-os verdad-ei-ra-
mente i<nteressados .pelo presti-gi-o d•e <nossas instituições mUitares. 

Uma e ·OUiDa, p011ém, não .pod.erão s-e:r .re·solvidas dentro dos 
limites ·de um m·çamento ordlin;,ario e, po,r a:ssim lhe p·ar·ecer,- a 
C-ommissão limitou-se em seu projeoto a estudar ,a,s verhas indis-
p'ensaveis para a •ex·ecução ·dos seTviços já ·existentes, esperand-o. 
entretamto, .que 1a iniciativa ,g-overn•amenta:l se p1·onunde sob;r e a 
importan-c.ia que 'Se faz 1wecisa para construir .quarteis n•as di.ffe-
Tentes ·l'egiães militares ond·e elles foram neoessarios, ·d-o m esmo 
modo .que ,o prohlema da· instrucÇãJo militasr .está sendo ·encaminhado 
dJe accôrdo com os ensiname'll.tos de outras nações que dispõem de 
·exoercitos ,e-onv·eni·entemen'te ·preparaJdos. 

Com esse ponto de vi·sta, a Commissão p·assa ·a •exami= .a:s 
emendas que fora;m a·presentadas .ao p1·-ojeto, em 2• ·discussão, Ja-
mentan;,do uão poder coucordar com mru.itas del'las, IJ:ião só p·elo 
interesse que tem em nã-o elevar as d·oo:Peza:s do Ministeri-o da 
Guerra, .como .tambem !po:rque as ,p,rovid.encias lembra;das não co~-

l'espo.ndem áis n ecessida;des •elo s·erviço mi'litar ·e forani. ditada;s ,pelo , 
desejo de facilitar •a :passag.em ·de ta;es medidas, evita;ndo-se o rigor 
dias di.scussões •reg.imentaes e ·as provaveis modificações a que estão 
sujeitos os p~·-ojectos ·de lcis ;perrnan,entes nas duas !Casas ·do.,Con-
~resso NaciollJal .. 



(:Segu81Jll-se 111s emendrus devidamente numerad,as e acompanha-
das dus res•pectiv-os parecei'es . ) 

N. 1 - "·Mantenham-se as :au_too~izações constantes do art. 22 
da lei n. 2. 356, de 31 d e dezembro d-e 1910, ri!tem I l~tra c~, itern II 
-e item IV." 

:Sala das ·I"edacçêies, 10 d-e -outubr-o d e 1911 .-Ba?·bosa Lima,. 
Esta €'1Ilenda c-ont-ém tl'es 'i-tens .differootes, o que quer dizer 

que e1J,a pod-erá -ctesdobrar-s-e em outras tantas sub,emen.das, dando 
Jogar a que a Camara se p.ronuncie s-uccessivarmente s-obr-e oa.da 
uma dellas com o dh·eit-o d-e apiJ'rO'V'ar as sub-emend•as subs-titutivas 
que forem a.p·resenta,d.as pela Co:mmissão de Finanças. 

Assim é que a primei.r.a autorização contida na mesma emenda 
ficará reduzida ao seguinte : 

"Mantenha-se a autorização constante do art. 22, item II, lettra 
d, da lei n. 2.356, de 31 d-e dezembro de 1910. 

O di-spositivo a que se r efere a pr-oposição acima é o que em 
seguida vae transcripto com a d-enominação de 

Sub·ernenda n. 1 

d) estudar e pôr .em execução um systema de premias pecuniarios 
destinados a galardoar : 

1°, os regimentos de artilharia d·e campanha que melhores notas 
tiverem obtido nos exercícios prati-cos de tir-o de ·guerra; em cada 
I"egimento, a-s baterias que melhores notaJs tiveTem nos mesmos 
exoercici.os; ·em cada bateria. a guarnição da peçà que mais se tiver 
distinguido ; 

2°, nos batalhões de artilharia de posição, as guarnições da-s pe-
ças que melhores notas tiverem tido nos exercícios praticas de tiro 
de guerra, preferencialmente sobre alvos moveis ; 

3°, as despezas necessarias correrão por conta da verba 14• 
(material). consignação 26• ·do artigo precedente, a . qual d-everá 
ficar sujeitJa á votação, d-e pr-eferenci-a á emenda anteT.ior. 

InfoTIDando, a Commissão de Finanças declara não ser contraria 
á distribuição de premios como meio de estimular os nossos arti"-
lheiros, facilitand·o-lhes a pratica do tiro de guerra. 
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Entende, porém, que a materia de que trata a primeira parte 
da emenda precisa ser regulamentada e como tal não deve estar 
comprehendida dentro do orçamento, por ter a caracteristica duma 
disposição permanente. 

Por este motivo a referida autorização, que · figura na actual 
lei de despezas, não foi reproduzida no projecto da Commissão de 
Finanças. 

Comtudo, si a Camara julgar que o mesmo dispositivo estâ no 
caso de merecer a sua approvação, lembra a Commissão a conve- . 
niencia de ser ·elle destacado para constituir projecto â parte, afim 
de que o assumpto fique resolvido e incorporado definitivamente 
â legislação militar do paiz. 

A segunda parte da emenda refer-e-se ao item li, art. 22, de 
orçamento vigente, que não figura egualmente . no projecto da 
Commissão de Finanças. 

E' a seguinte a autorização mantida por -esta parte da emenda : 
"E' o Governo. autorizado a contractar -officiaes estrangeir.os 

para que, de accôrdo com os nossos, procedam á instrucção de 
todo o Exercito, podendo abrir o necessario credito." 

O relator pôde affirmar que a suppressão deste artigo foi mo-
tivada por não .offerecer . o referido dispositivo nenhuma solução 
ao problema da instr-ucção profisstonal, visto não ser comprehen-
dida a maneira de ser utilizada sem semelhante autorização. 

Não se percebe, com effeito, como numa lei de orçamento seja 
autorizado o contracto de instructo.res ·estrangeiros sem mostrar ao 
mesmo tempo q1l'aes as funcções que a -estes devem competir, qual o 
meio ·em que essa acção instnrctiva vai ser d-esenvolvida ou quaes os 
estabelecimentos que terão de T·Eiceber -os ditos instructores. 

Deante duma proposição tão obscura como a que se contêm !llO 

referido texto. cuja redacção -nS.o Tepresenta siquer uma promessa 
de beneficio para a instrucção pr1l-tica do Exercito Nacional, a 

. Commissão de Finanças procurou -evitar a r·epetição dessa inutU:i;, 
dade, certa de que o •interesse do Governo não esta tambem ;t:a.~i- · 
cado ·a semelhante , autorização. '· 

No pl'ojecto que •estabelece as bases para reorganizar o .ensino 
militar, ora sujeito á deliberação da Camara, está pei:fllcÜamente de-
monstrada a directriz que se procura dar á instrucção _technica de 
nosso ·Exercito com a autorização conoedida_ao, GoV!erno para contra-
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ctar pr.ofessoTes esp·eciaes e instrúctores estrangeiros que d'everão 
servir nos n,ovos estabel-ecimentos de educa:ção profissiana;L 

Entre os institutos que vão ser cread'os em virtude da neva lei, 
figuram a Escola Superior de G-uerra e a Escola Pratica do Exercito; 
com programmas def-inidos, nas qua.es t·erão a sua missão especifi-
cada os professores e instructores contractados. 

Reconhecida, portanto. a necessidade da vinda desses profis· 
ssionaes e adaptado semelhant-e alvitre como dispositivo duma; lei 
permanente, persiste a conveniencia de ser dotado o Governo com 
os recúrsos indispensaveis para pod=er realizar aquella medida, in-
cluída no projecto de reorganização do .ensino militar por solicitação 
d-o mesmo Governo e de accõrdo com o· interesse manifestado pela 
propria administração da -Guerra. 

Em taes condições, a Commissão de F.inanças -não terá duvida 
em manter a autorização de que trata a segunda parte da emenda 
d-o Ulustre Deputado pelo Districto Federal, lembrando todavia uma 
nova redacção com a qual ficará attendido o fim collimado pelo 
proj·ecto de ref.oi!'ma -do ·ensino militar. 

Assim, a Commissão propõe que a. segunda parte da emend:a 
n . 1, a! ·qual determina: 

"Mantenha-se o ·item II, art. 22 da rei n l 2.356. d·e 31 de 
dez>embro de 1910 ", -seja substituída pela seguinte 

Sub-emenda. n. 2 

li. A contractar professores especiaes e instructores estrangei-
r-os para servirem na Escola SuperfOil' de Guerra e na Escola Pratica 
do Ex-ercito, abrindo para esse fim os cred'itos que forem julgados 
necessarios. 

A terceira e ultima parte da emenda propõe a manutenção do 
item IV, art. 22 da citada lei n. 2.356. Esse dispositivo vem a ser o 
seguinte: 

IV. A permittir que limitado numei!'o de officiaes de not-orio me-
l'ecimento, ·que quizerem aperfeiçoar seus ·conhecimentos militares, 
possa permanecer -em paiz estrangeiro, á sua escolha, de um a dous 
annos, percebend-o' sómente os vencim'entos militares que lhe coub.e-
rem por .lei, ·em papel, e sem ajud=à de custo. 



O assumpto de que trata esta emenda do Sr. Ba-rbosa Lima foi 
tambem objecto de novas ·emendas de outros Srs. Deputados, as 
quaes são em s-eguida transcriptas, guardando as respectivas mume-
rações. São ellas : 

N. 2 

Ao art. zo, accrescente-se : 
"A mand-ar servir arregimentados nos exerci tos dons offiçiaes 

por arma." 
1Sala da,s sessões, 10 de outubro de 1911. - Aurel-io .tinta?'im. 
Ao art. 2", accrescente-se : 
"A mandar para o estrangeiro dous officiaes para praticarem 

em aero-stação." 
S.ala das sessões, 10 de outubro de 1911. - Au1·elio Amorim. 

N, 3 

Ao ar-t . 2°, accrecente-se : 
"A mandar servir -ar.regimentad·os .nos exercitos estrangeiros 

dons officiaes por anno, conveni·emtemente habilitados ·e por •es-
paço d-e dous 'anno-s, dur-ante os quaes deverão enviar ao Ministerio 
da Guerra relatorios -semestraes sobre o assumpto de que for·em en-
carregados." 

S.ala das sessões, 10 de outubro de 1911. - Thomaz Oavalwnti. 
Ao art. zo, a:cerescente-se : 
"A mandar para o ·estrangeiro officiaes do Exercito .afim de 

estudarem os melhores serviços de campanha das diversas espe-
cia lidades, ·d-e mod-o que no fün de dons annos . fiqu em habilitados 
a apresentar -l:Uo Governo trabalhos completos sobre o assumpto." 

Sal-a das sessõe-s, 10 de outubro de 1911. - Thomaz Cavalcanti. 
A Commis·são concorda com a autorização contida na ultima 

prurte da emenda do Sr. Barbosa Lima e repetida na emendas nu-
meros 2 e 3, mandando officia,es a paizes estrangeir-os para os fins 
especificados nas J'eferidaJs ·emendaJs. 

Condensando essaJs idéas em um tmico dispositivo, a Commis-são 
apresenta entretanto uma emenda su-bstitutiva, •com a qual julga 
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que· serão attendidos de uma maneira mais conveniente os inter esses 
do serviço militar. E' a seguinte : 

- ......... ! 

Emenda substitutiva 
:: 1 ' 1~ ~-,~·: 

.. ... - ;)j:j ..::_:.:Jfl 

Das emendas n . 1 (ultima parte), 2 e 3 

Ao ·art. 2• accrescente-se: 
fl a m andaJr, dentro -dos r ecursos orçan:nen·tarios, officiaes do 

Exercito servir:em arregilmentados nos exercitas ·estrangeiros, bem 
assim estudarem em outros paizes os serviços de .campanha das 

· dirv-ersas especialidades, incluida a rpratica de aero-navegação, d·e-
rvendo -os mesmos remetter semestralmente ao Ministerio da Guer-
.ra o seu relatorio e ficando ainda obrigados a ·continuar serrvindo 
wrregimentados por dou.s ann-os •consecutivos, a partir da data ·em 
que tiverem regressado .ao .Bra.zil. Quanto aos offidaes incumbidos 
de estudar -os s·erviços de ·Ca.iillpanha fi·ca:m igualmente obrigados 
a apresentar no film da co.mmissão 1memorias ·escriptas ·e ·relativas 
ao assumptO., rcOim idéas suscerptiveis de ·ser·em applicadas ao Exer-
cito nacionaL 

N. 4 - Aecr·escente-se on.de convier: 
Art. O Governo di•stribui.râ ·as .praças ·de <p.ret obtidas pelo vo-

l·unta.riado e, na falta d·este, ·pelo sor.teio, incluin.do-as nas unidades -
comp-onentE•s -ele cada arma, seguind-o a ord·em numsricà dos regi - · 
mentos ·e >batalhões, rde :modo a attirugir rcada uma dessas unidades 
o s-eu estado ·completo; ·e <assilm, successirva:mente, só ini-ciará a 
orr.gam.ização doe .cada cor·po .quando estiver perfeitamente· appare-
lhada d•e pessoal e material a unidade .pr·eceden•te ·na numeração 
da al'lma Tespectiva. 

§· 1.• Os officiaes 'das unidaJdes ain•da -não o:nganizaJdas servirão 
c01mo addidos aos corpos que se .forem .completando, altern!l!ndo ·com 
a .res.pectiva -official'idad·e segundo =.a escala equi·tativa orga-
nizada rpelo est!l!do.m.aio<r. 

r§ 2.• O <Governo ·é autorizaJdo a abr-ir os necessarios credit-as 
para .as despezas .com 'o p-essoal e l!Ilaterial que exceder·em da lo-
tlação oTçamenta'l'ia do rpr.oxi:m-o exerói•cio, •até o ma~imo de 24.000 
praças. 

•Salla -das .redacções, 10 de outubr-o ·d-e 1911. - Bfl,Tbosa Lima. 
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Essa emenda implica uma medida .de ord·em administra;tiva 
que, por força de nossa Constituição, não póde ser attribuida ao 
Congresso lNaoional. 

A lei n. 11 ·860, de 4 de Janeiro -d·e 1910, em obediencira a esse 
preceito ·constitucional, ·estabeleceu em Vlar.ios de seus :artigos os 
processos de incorporação dos voluntarios, .e quiçá dos sorteados, 
nos corpos d·e todas as a:rmas •em qualquer ponto da Republioo. F 
BJde-.anta o art. 10 da citJada lei que devem ser preferidos os corpos 
do mesmo Estad{) ou dos mais proximos para nelles serem inclui-
dos, indistinctamente, ·esses voluntarios ou sorteados. 

'Ü •art. 61 da meSIID.a lei é 'aintda IID!ais .positivo no reconhecimento 
da autoridade do Pod·e.r Ex·ecutivro !para designar ·OS corpos em que 
dev·em ser.vir os v.oluntarios, rporis la.dmitte que todo individuo maior 
de 17 a.nnos e -com menos .de 30, julgad·o ·apto prara o serviço mi-
litar, pod·erá escolher o COII'PO ·em •que quiz·er servir, ca~o isso con-
venha ao Governo Feaeral. 

!Dill'-se-·ha, ·entretla!nto, ·que uma nova lei pod•erira desFazer os 
effeitos daquel'l'a, mas niho ha de ser por mei-o de uma emenda in-
tercal>adJa no o~·çamento da Guem'a que se pod·e·rá conseguir a l'·e-
vogaçiho •de uma lei permanente, -e quando isso fosse possivel seria 
J)ll'eciso taJIDbem attender ás exigencii8Js ·das leis <1e fixação de 
forÇias, •que, determinando os ·effectrivos necessar;!>Os, muito difficil-
mente dlaTão Jogar á ond!em de .incorpo::r~ção de pessoal nas f.ileiras 
do Ex-er'.oito, segundo o sys.teiiila rpropostf), que ll'estr.inge evidente-
mente m; attribuições .conferidas ao Ministerio ·dra Guerra. 

O alv.ite lembra;do pela emenda tem la;inda iO inconv·en.i•en.te de 
impedir que o Governo po·ssa lançar mão de forças localizadas em 
determinados .pontos ·do ter~·itorio 11,lacional, para exercer de pa:om-
pto uma acção militar, desde que QS numeras desses regim·entos ·ou 
hatlalhões sej·am daquelles que, ·pela emenda, f.icam impedidos de 
ter o seu effectivo completo, de soil'te que pam s•a;tisfazer os inte-
resses de defesa nacional o Governo .t~ia ·de alterar ·a numeração 
d·essas unida;d·es ,p•a;rra conseguir com os ·elementos da propria a·e-
gião organizar a;s mesmas forças, ·elevando o seu •effectivo, ou 
t-e11ia d·e tmnsfer.ir pllllia os r ef.eriid9s pontos outDas unidad·es que 
estivessem já organizadas ·e com o seu effectivo opompleto, resul-
ta;ndio ·com essa mobilização .um augm-ento r·egular n·a;s despezas 
que seriam exig.idra!s par<a o transporte de tro•pas pelo ·interior 
do paiz. 



.Para fugü:r a 'esta consequencia seria preciso que os effe:ctivos 
OI'çamen~aorLos foss·em taes que permittissem o.rganizll!r todas as 
unidades determin~das pela lei ·de o:r.ganiZ'ação do Exerdto. 

InJeLizmente, porém, 'é ISiabroo que a d·eficien<iia dos r .ecuTsos 
tem ·d•emorado a acção. govern•amental no sentido de ser determi· 
nado um effectivo pa.~·a o Exercito que dê lo.gar á o.rganimção com-
,pleta ·de :tod)a;s as unidades ·CI'·eadas pela referida lei. N10ta-se ·en-
tretanto .que •esse ,efjjectivo vae ·crescendo de anuo para la'nno, sendo 
certo. que depende da situação financeira do pruiz a escolha favo.ra· 
v·el dos elementos que estâJo sendo com insistencia r·eclam~dos 

para •que o ExeT.coi:tlo •passa •attingir ao ·effectivo determinado pela 
sua organização Iegal. 

Já ·n·a .lei ·de "O-rçamento vige11te ·estão consignados -os recu;rsos 
p~ra manter um ex·ercito de 19 mil homens; no pro.jecto da Com-
missão ·de Finanças os .recu:rsos propostos sobem á im:poTtancia 
n·ecessaTia ·P·au·a serem incorpor~dos 22 mil soJdados. E é possiv.el 
que no o11·çamento subsequ•ente laJS cond·ições V'an~ajosas da Repu-
blica permit>ba!m ·a adopção de um OTçamento •lllO qual estejam con-
signadas verb'as p·a~1a a :manutenção de um e:x,ercito eom 24 m.U 
homens, como propõe a emenda. 

Nlo momento., pprém, ·esta !p-roposta, que 1aJutoriza a abe:rtu['fa de 
cr·editos p·ar:a a .incorpowação d·e mais dous mil h-omens ao effectivo 
de 22.000 consignlados no pr.o•jeoto da Coanm!.ssão d•e Finanças, 
equdvale ;por um augmento de cerca de tres rnil co'fl/tos de réis 
sobre as des!peztas fixadas ;pelo !re ferido projecto, e que r.epresen· 
taJri'a um saetrif.i'Cio para o Thesouro Nacional. 

A' vista das razões exp.ost.as, a Commissão não póde dar o seu 
assentimento á emenda do Sr. Barbosa Lima, lamentando, outro· 
sim, que a existencia do deficit venha impedir a acceitação do au-
gmento proposto pelo illustre Deputado, que aliás provou, com a 
apresentação da referida emenda, a necessidade que o Exercito tem 
de elevar o seu .effectivo, de accordo com os determinados nas leis 
de fixação de forças .de terra, o que até hoje ainda não foi possi-
v·el realizar, não só pela conveniencia de restringir as despezas 
publicas, como tambem para que se não repita o argumento já se· 
diço que faz crer que a fortuna nacional tem soffrido o des·barato 
dos orçamentos militares. 



N. 5 - A lettra b do art. 2° substitua-se pela seguint€: 
b) a. construir nos locaes mais convenientes campos de In-

strucção para as tropas das differentes armas e serviços do Exer· 
cito, com as quaes ·poderão gastar annualmente até cem contos 
de réis. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911.-Tho?naz Cavalcanti. 
Esta -emenda manda substituir o disp.ositivo do projecto que 

a11torizava o Governo a construir em local conveniente um gran-
de campo de instrucção por uma ·autorização mais .ampla, creando 
para esse .serviço a verba annual de cem contos de réis. 

A Commissão, incluindo em seu projecto aquella propo~:?ição 

restricta, teve por fim attender á situação cr-eada com a org:mi-
zação da Escola Pratica do Exercito, que vae exigir para completar 
o seu programma de ensino .a acquisição de um t erreno convenien-
te, .onde deva ser construída uma linha de tiro para instrucção do~ 
respectivos alumnos. 

Para attender a essa cons.trucção o orçamento actual consi-
gna verba, dentro da qual poderá ser satisfeita, no exercício fu-
turo, a referida ·desapropriação. 

A Commissão mantendo em seu pl'ojecto as des•ignações da 
rubrica - Obras ?nÚitares - pensa -que dentro .da verba destinada 
a taes serviços poderá ser adquirido o campo de 'instrucção a que 
se -refere a lettra b do art. 2° do projecto. 

Além disso, a emenda, como está redigida, não pod-e ser ap· 
provada pela Camara; porque autoriza o Governo a dispender an-
nual?nente com as tr,opas, nos l!ampos de in.strucção, a quantia de 
cem contos d·e réis, isto é, estabelece uma despeza permanente por 
meto de uma autorização contida em .orçamento, o que é contrario 
ao -regim-ento da mesma Camara. 

N. 6 - Onde convier. 
Restabeleça-se .a verba necessaria ao pagamento dos dias dos 

officiaes em serviço de campo e das rações dos que fazem servi.ço 
diario nos corpos e guardas da guarnição, .de accordo com a lei 
n . 1. 473, de 9 de Janeiro de 1906. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911.-Thomaz Cavalcanti. 
A Commissão de Finanças supprimiu esta verba por entender 

que em face do que dispõe a lei n. 2.290, de 13 de Dez•embro de· 
1910, .os officiaes do Exercito só têm direito, r egularmente, aos 



vencimentos · que se -acham consignad-os na tabella A, ·que •acompa-
nha a referida lei. 

Todavia, para attender aos serviços extraordinarios, pàra exe-
- 'cução dos quaes os officiaes tenham de ' fazer tambeili despezas ex-

t:raordinarias, .o Gov_erno não está impedido de attendei · a· eífes, 
tanto é assi!IL que o projeCto mantém a consignação -de 1.000:000$ 
a_ mais na rubrica - Soldo -e gratificações dos officiaes-, com a 
'justificativa, dE< satisfazer ás exig-_encias de diversos serviços, den· 
tre os qu.a:es se destacam as gratificações por serviços especiaes -e 
extraordinarios. 

A emenda -dev-e, pois, ser rejeitada por desnecessaria. 
;_,tf'Jt·~~-- -r, 

N. 7 - A' verba - Obras Militares _- Augmentada de ré1s 
100:000$ para construcção de um -quartel federal na capital <10 
.Estado da Parahyba do Norte. 

Sala das sessões, 9 de Outubro de 1911. - Seraphico da No-
Prudencio Mitanez. -- Simeão Leal. - Oamillo de Hol· 

landa. - TavaTes Cavalcanti. 

A medida proposta pela emenda pertence a iniciativa do Po· 
der Executivo, porque, deste dependendo a distribuição das for-
ças pelo t-erritorio nacional, compete-lhe, ipso·"jacto, determlnar 
os locaes em que devem ser construidos quarteis para alojamento 
das tropas. 

Com relação á Parahyba do Norte, desd·e que -essa construcção 
se torna tão necessa;ria, como faz sentir a emenda, ê possível que 
o Governo já t-enha reconhecido a -opportunidade de ser feito .o re-
ferido quartel para as forças, que aliás a emenda não detalhou. 

Para ess-e fim o projecto já providenci.ou, discriminando ver· 
ba para as obras militares a serem realizadas no exercício futuro, 
pelo que não ha necessidade de aggravar o novo orçamento ct>m a 
verba additada de 100: 000$ para construcção do quartel da Para· 
hyba, visto qu e este edifício poderá ser levantado d·entro da verba 
consignada pelo projecto, si assim entender conveniente a admi-
ni-stração da Guerra. 

A emenda é; p.ortanto, desnecessaria, e como tal não deve se-r 
approvada pela Camata. 
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N: . 8 - A' rubrica n. 4-lnstrucção Militar-Stib-I·ubri"ca_:_ilJs. 
cola de Guerra: 

Em -vez de 10 professores -vitalicios diga-s.e "doze", fazendo-se 
na dotação r·espectiva a necessaria alteração, (uma v·ez que abar-
cando o art. 11 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, do-
centes dos institutos de ensino militar que não eram até ·então vi-
talícios. nãp distinguiu _ entre professores nomeados por _ decreto 
e os nomeados por outro titulo qualquer, sendo çomo ·eram até . . 
aquella data todos professores em commissão por cinco annos) e 
não havendo, pois, motivo para omittir-se o vencimento devido ao 
professor major Gonçalo Corrêa Lima .e capitão Narciso Peixo-
to Lopes. 

Sala das · red.acções, 10 de Outubro-de 1911.-Bar·bosa Lima. 
Os professores das extinctas Escolas Militares do Rio Grande 

do Sul são em numero de 13, s·endo 10 da :HJscola de Gueua e 3 
da Escola d·e Applicação d·e Infantaria e Cav.allaria _para as quaes 
tem sido consignadas verbas nas leis de orçamentos, sendo as mes-
mas dotações incluídas na proposta do Governo, relativa ao orça-
mento futuro e mantidas sem nenhuma alteração no projecto da 
Commissão de Finanças. 

A emenda não veiu, pois, corrigir nenhum dispositivo do pro· 
Jecto, que, acceitando a proposta do Governo, relativa aos venci-
mentos que competem a esses professores, reconhece a igualdade 
de condições em que elles s·e encontram, pelo que a Commissão jul-
ga que a referida emenda d-eve ser rejeitada, por .desnecessar!a. 

N. 9 -- Ao art. 1": 
A' rubrica n. 3 - 'Su'J}remQ Tribunal Militar - Auditores: 
Accrescente-se á respectiva verba a importancia de 20:250$, 

augmento de vencimentos a que têm direito os tres juiz·es togados 
do .Supremo Tribunal Militar, de accôrdo com o decreto legislati-
vo n. 149, de 18 de Julho de 1893, art. 17, combinado com o d·e-
creto n. 8.525, de 18 ele Jan·eiro de 1911, que fixou os vencimen-
tos dos membros d.a Côrte de Appellação da Cavital Federal, aos 
ouaes, quanto a vencimentos, são aquelles juizes equiparados. 

Sala das sessões, 10 de ·outubro d·e 1911. - Cunha Machado.-
F'recler·ico Bat·ges. 

· A situação dos juizes togados do Supremo Tribunal Militar 
já foi attendida pelo projecto que .acceltou neste ponto a propos-



.ta :do Go;verno, na qual ·v-em consignada -v-erba para o augmento 
de que tr~ta a emenda. Quanto â verba destina;da ao pagamento 
relativo ao exerclc!o vigente tambem a Commissão de Finanças 
providenciou, assignando proj-ecto que autoriza o Governo a abrir 
credito p_ara esse !im. 

A ·emenda é, portanto, inuti1 e como tal deve ser rej"1tada. 

N: 10 - Accrescente-se onde convier: 
Art. Na vigencla desta lei o Poder Executivo ,fica autori· 

zado a installar na capital do Estado de Alagoas um collegio mi· 
litar com identica organização ao da Capital da RepubUca, po· 
d-endo abrir o n-ecessario credito. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911.-Eusebio àe Anãra.ãe. 
N. 11 - Accrescente·se onde convier: 
Art. Fica -o Pr·es•id-ente da Republica autorizado a instaUar 

nos Estados do Rio GT·ande do Sul, Bahia, Cearâ e Minas Geraes, 
collegios militares com .a mesma oTganização do da Capital Fe· 
dera!, .abrindo para esse fim os necessarios creditas, preferindo 
para . a séde dos mesmos a cid-ade em -que o governo dos respectivos 
Estados fizer cessão de pr-edi:o, terrenos e accessorios. 

A existen.cia do Collegio MilitaT desta capital, com ·o resul-
tado satisfactorio que tem alcançado, contribuindo com um grande 
numero -doe seus alumnos para os quadros de offic-iaes do Exercito 
e da Armada, mostra a -suP'erioridade deste estabelecimento e a 
necessidade que terá o Governo d-e alargar a esphera de _seus es· 
fo~·ços no s·entido ·de creR!' instituto-s congener-es para melhor at-
tender ás conveniencias da d·efesa nacional. 

Os collegios militares servem, com effeito, para formar a ·edu· 
cação dos jov-ens que se destinam â profissão militar e não se 
pôd-e negar que ·desse inicio, que habitua o alumno com os ·exerci· 
cios, ensina-lhe a pratica do tiro, transmitte-lhe -o conhecimento 
das .manobras -e infi-ltra-lhe por assim dizer o gosto pela carreira 
das armas, surgirâ o ·estimulo que ha d-e .acabar de vez com essa 
prevenção, iniqua com que a sociedade civil, menos affeita no co-
nhecimento da vida militar, tem encarado até hoje -o problema de 
organização do Exercito -e ·da Armada Nacional. 

Os collegios militares têm ainda a grande. vantagem çle assi~
tir a~s orphãos. filhos de militares, fornecendo-lhes a instrucçã-:> 
elementar e secundaria, alé:t:n da educação civil e mili~ar, com que 
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·entram na vida pratica, fazendo-se cidadãos uteis á p;atria -e á 
sociedade. 

A Commissão de F .inanças é, pois, fa:voravel á idéa contida 
nas duas emendas acima I'elaciona:das, sob ns. 10 e 11; Jembra en-
tretanto, a conveniencia de ser dada outra forma á proposição que 
facilite a acção governamental, no sentido de serem organizados 
sómente os collegios julgados convenientes, de accôrdo con1 as r·es· 
t ricções contidas na seguinte 

E1IEND.A. SUBSTITUTIVA 

Das eniendas ns. 10 e 11 

Art. O Governo ,pod-erá na vigencia desta lei installar .nos 
Estados, onde julgar conveniente, collegios militares com identica 
or.ganização ao da Capital da RepubHca, devendo pTeferir para 
séde dos mesmos as cidad·eS em que OS governos dOS TCSpectiVOS 
Estados fizerem cessão de predios apropriados, terrenos e acces-
sorios oú pude o governo federal possuir edifícios proprios e os 
respectivos mobiliarias. 

Para o cumprimento deste artigo fica o Governo autorizado a 
abrir o nece.ssar.io credito. 

N. 12 - Art. Fica o Governo autorizado a incluir no regula-
mento da Secretaria do Estado do Ministerio da Gu·erra a conces-
são aos resp-ectivos empTegados das mesmas vantagens constantes 
do art. 155 do regulamento para o Hospital Central do Exercito 
approvado pelo decreto n. 8.647, de 31 d-e Março de 1911. 

A' rubrica 1• - Administração Geral, sub-rubrica - Departa-
mento da Guerra - Corrija'se a dotação ' para dous contimwsci.v is 
a 1: 800$, para cada um, para que lh-eS seja votado o vencimento 
de 2: 400$ concedido ao emprego de contimw como s a vê linhas 
acima, na proposta para seis continuas. (Esse vencimento não 
pó de variar com _as pessoas.) 

A' sub-rubrica - Imprensa Militar - Em logar de quatro, 
diga-se seis compositores . 

Sala das redacções, 10 de Outubro d-e 1911. - Bwrbosa Lima. 
Esta err:enda compõe-se de. duas partes, as quaes devem ser 

votadas separada!!~ ente . 
25 
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A. -prime!rae .parte llia;nda i)l~l\\ir no re9ulaJH!Jnto , çia ,;$ecr~~aria 
de Estado do Ministerio da Guerra as · vantagens de qu_e gosa o 
pess,oal do Hospital Centraj do Exer.cito -em face !lo regulamento, 
-~pprov-aclo pelo dpcreto n. '8".647,' ele. 31 de Março de 'i911, e 

Não se póde em lei de orç;tmento fazer concessões que alterem 
OS t~FmOS de um regula1p1ento lfl~Uod_ado V;igorar por vm deCl:eto es-
];1ecial~ com força de disposição permanente. 

Além disso, o art. 155, ao qual se . ~·efe!l'€ a emenda, ·não póde 
ser applicado ao caso, pelo absurdo que clahi resultaria. Ha forço-
samente engano d·e citação. 

Trata-se provavelmente d6 ~ a~i. 165 do T~gulamento do Hospi-
tal Central do Exercito, que concede aos funccionarios .do mesmo 
estabelecimento vantagens iguaes ás que têm os empregados dos 
Correios da Republica, relativamente aos direitos de aposentadoria 
e ás gratificações addi-cionaes correspond~ntes ao tempo de s er-
viço. 

Como quer que seja, a emenda propõe-se a regular o tempo de 
serviço do pessoal ela Secretaria da Guerra, para concedel' outros 
favores, além dos que foram incluídos n·o regulamento -v.igente da 
referida repartição. O .assumpto, por sua importancia, não deve ser 
resolvido poT uma lei annua e por isso a Commissão de Finanças 
é de parecer que a primeira parte da .emenda dev-e ser rejeitada. 
pela Camara. 

A segunda parte da emenda procura desfazer uma anomalia 
que s·e encontra na tabella n. 1 da proposta de Dl'çamento da 
Guerra. 

O relator entendeu-se a esse respeito com o Sr. Ministro e co-
mo esteja o Gov-erno autorizado, ·pelo art'. 25 da lei d·e fixação das 
despezas para o actual exercido, a reorganizar as repartiçõ,es que 
constituem a Administração Geral do Ministerio da Guerra, s·em 
augmentar as ·despezas, ficou resolvido naquella conferencia modi-
ficar-se a referida tabella, sem exceder os limites da autorizaÇão, 
o que facilmente será conseguMo, visto como á despeza fixad1J, na 
tabella n . 1 para o exercício corrente é de 1.330: 292$800 em quanto 
a fixada pelo projecto, na mesma rubrica, paTa o e:x,ercicio de 1912 
é de 1.228:739$600. 

Assim a Commissão pod-e, sem ferir · o Regimento, modificar a 
eJ;IJ.'e.nda do Sr. Barbosa Lima, de modo a evitar que 'se reproduza 
no orçamento' futuro o inconveniente apontadb, de empregádos de 
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igual categoria, de uma mesma repartição, estarem percebendo 
vencimentos differentes. 

E' a seguinte a 

EhlEND.A SUBSTI TUTIVA 

A' tal]ella n. 1 - Administração geral - onde diz: 

Gctbinete elo .111 i nist1·o 

1 continuo, diaria ... . .... . .. ... ... .. . 2$000 

1 servente, dia.r~a ......... ... .. ... . . . 1$000 

D epaTtam ento ela Gtte?Ta 

6 contínuos: 
Ordenado 
Gratificação . . . . . . ............ . 

10 serventes, diaria .... . ... .. .. .... . . 

1:200$000 
600$000 

4$000 

SeCTetaT·ict ele Estado 

6 serventes, diaria . ........... .. .... . 5$000 

diga·se : 
Gabinete elo lV1 inist·ro 

1 continuo: 
Ordenado 
GratificaQãO . . . . ........ . . . .... . 

1 seivente, diar ia . .. .. .... ........ .. . 

2:080$000 
1:040$000 

6$000 

Totaes 

732$000 

366$000 

10 :800$000 

14: 640$000 

10 :980$000 

3:120$000 

2:196$000 



380 

SecretaTia de Estado 

5 serventes, diaria .. . .... . . . ... . .... . o$ o o o 

D epartamento da Gtter-ra 
() conti11uos: 

Ordenado 
Gratificação .. 

11 serventes, diaria ... . .. . .. ....... . . 

1 :600$000 
800$000 

4$000 

A approvação desta emenda importa no au.gmento 
de despeza._ na importancia ................ . . . 
que, add-icionada. a que foi fixada pelo projecto 

9:150$000 

14 : 400$000 

16:104$000 

7:452$000 

na importancia de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 228: 739$000 
elevará a desp aza da tabella n . 1 por ·esta 
forma: 

Administração geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.236:191$000 
que, comparada com a fixada pelo orçamento 
vigente, dará .ainda o saldo de . . .. ...... .. ·. . . 94:101$800 
em favor do p.roj ecto. 

O augmento de vencimentos do continuo e da doiaria do s er -
vente do gabinete do Ministro provém da exig.encia do fardamento 
a: que são obTigados. 

N. 13 - Accrescente-se: 75:600$ na v·erba para pagamento de 
vencimentos de ·mais seis professores vitalici:ós e tres .adjunto§ do 
{;ollegio Militar, r eintegrados por decreto de 4 de Nov·embro de 
1910. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911. - Oi3lso Bayma. - E. 
-de Mesqu·ita. -,-- aamillo de Hollanda. - IAnàolpho aamara. -
Eduardo So cr·at es. - Juvenal Larnartine . 

Os docentes de que trata esta emenda foram nomeados para o 
Collegio M-ilitar, de accôrdo com o r 'egulamento de 2 de Outubro 
d~ ,1905 ' 

, Como é sabido, ·esse regulamento não garantia a vitaliciedade 
dos professores e adjuntos, e dava·lhes, entretanto, o direito de 
permanecerem nos respectivos cargos, emquanto bem servissem. 
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Substitu-in.do o r.egulamento de 1905 pelo de 1907, que ainda 
hoje vigor.a naquelle ·estabelecimento, o Governo entendeu não de-
ver manter os referidos officiaes no corpo doc·ente do mesmo col-
legio e nomeou para a r egencia das aulas, ·que ·eram por elles di-
rigidas e que foram mantidas pelo novo regulamento, outros func-
cionarios, sendo seis professores e . tres adjuntos, dos qua,es sete 
eram civis e dons militares, apezar do que dispunha a Iettra c do· 
art. 183 do regufamento de 1907, que mandava dar prererenCla para 
essas nomeações, em igualdade d·e condições, aos militares. 

Não se conformando com essa r.esolução arbitraria, os preju-· 
dicados r ecorreram ao proprio Governo que, conformando-se com o 
parec'er do Supremo Tribunal Militar, resolveu readmittil-os no 
quadro dos docentes por decr eto d.e 4 de Janeiro de 1910, e com a 
antiguidade de 9 d·e Maio de 1907, baseando-se para isso no art. 183" 
do r egulamento que ·baixou com o decreto n. 6.465, de 29 de Abril 
de 1907 . 

Este acto do Poder Executiv-o E>quival.eu a uma reintegração dos. 
ditos fun·ccionarios no exercício das funcções de mag.isteri·o e dahi 
decorre a vitaliciedade de que hoje gozam os mesmos d·ocentes pol' 
terem sido compreh endidos nas disposições .do art. 11 da lei nu-
mero 2.290, de 13 de Dezembro de 1910, bem assim as va!ltagens 
relativas aos vencimentos, que lhes são garantidos pela citada lei. 

Este é o facto do qual não ha como fugir. Allegar, para subtra-
hir os mesmos vencimentos, que o quadro dos dooentes do Collegi() 
Militar é limitado e, ·como tal, só existe verba descriminad:1 no-
orçamento para professores comprehendidos nesse quadro, compe-
tindo aos outros, portanto, v.encimentos, geraes, como ·os que re-
cebem os coadjuvantes do ensino theo.rico - será levantar uma 
barreira de caracter provisorio e que já estaria facilmente r emo-
vida, si o Governo se dispuzesse a ped·ir o n·ecessario credito para 
pagamento daquelles officiaes . 

Foi o Governo quem de. facto creou esta situação insustentaver 
com o seu decreto de 4 de Jan.eiro de 1910. 

Accresce a circumstancia de que os alludidos prof·essores estão 
na posse de suas cadeiras e que funccionam legalmente como mem-
bro~- do conselho de inst rucção do Collegio Moilitar, de sorte que, 
como dooent es, ·elles participam de todas as. r·esponsalYilidades mar-
cadas pelo respectivo regulamento; a sua situação é identica aos 
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à·emais professores e adjuntos do collegio, não se compr-ehendendo 
portanto qu-e o art. 11 da lei n. 2.290 não lh-es seja applicavel em 
toda sua extensão. 

Demais, para· desfazer o argumento de. duplicidad-e de profes-
sores, que virá pesar sobre o orçamento da Guerra, basta lembrar' 
que a applicação da ref'Orma do -ensino militar poderá dar fim 
a esse . estado de anarchia no ens-ino, para a qual aliás não tem 
concorrido o Congresso Nacional . 

A Commissão de Finanças, conv-encida de que se trata de um 
direito liquido, reconhecido pelo proprio Governo, que apenas alle-
ga a falta de dotação orçamentaria para poder effectuar o respe-
ctivo pagamento, é de parecer qufl a emenda poderá ser appr,ova· 
da com a seguinte 

S1bb-e·menda 

Accrescente·s-e in f'ine :" devendo ser r eduzida da -rubrica 8• 21 

importancia de 90: 300$ de gratificações correspondentes aos pos-
tos, que não são r ecebidas pelos officiaes docentes das escolas mi-
litai•es, não pertencentes ao quad?'O esp.ec·ial, e que foram decla-
rados vitalícios por força do decreto n . 2.290, de 13 d·e Dezambro 
de 1910. " 

Como se vê, a emenda não trará augmento d-e despezas e ser· 
viu, pelo contrario, para corrigir as accumulação d·e gratifica~ões 
que figuram na lei do orçamento e que haviam ficado desper ce-
bidas no primeiro estudo feito pelo relator do presente parecer. 

N. 14 ~ Onde convier: 
"E' o Governo autorizado a pagar _aos professores e adjuntos. 

vitalícios do Collegio Militar, r eintegrados por decr eto de 4 de 
Novembro de 1910, os vendmentos que deixa:ram de perceber no 
corrente anno e a que têm direito por força do mesmo decreto, 
abrindo os necessarios cl'editos. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911. -- Oelso Bayma. - El-
pidio Mesq1bita. - Oamillo de Hollanda. - J.Andolpho Oamara. -
Juve1wl Lamrwtine. - .AU?·elio .Amorim. 

Esta emenda está prejudicada pelo parecer dado sobre a emen-
àa anterior . 
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N. 15 - Accrescent·e-se: 
Art. Na vigencia d·esta lei serão supprimidos, segundo prevê· 

-o decr eto n. 788, d·e Janeiro de 1910, á medida que forem vagando, 
os cargos de coadjuvantes do ensino theorico do Collegio Militar, 
aos quaes se referem os arts. 45 e 46 do respectivo regulamentá 
(d·ecreto n. 6.425, de 29 de Abril de 1907), asseguradas ·aos mesmos 
coadjuvantes todas as vantagens e direitos outorgados pelo art. 11 
·da lei n. 2.290, d!1, 13 de Dezembro de 1910, a todo o pessoal então 
docente nos institutos -de ·ensino militar. 

A' rubrica 4• - Instrucção mUitar - sub-rubrica - Cüllegio 
Militar: 

Em v-ez de cinco coadjuvantes civis, diga-se : 
Dez coadjuvantes d.o •ensino theorico,_ sendo cinco civis e cinco 

militares (membros do corpo docente e por isso incluídos no art. 
11 da lei n. 2.290, de 13 de Dezembro de 1910) : 

Ordenado . . . . . .. .... ... . ........ . 
Gratificação . . . . 

4:000$000 
2:000$000 

Deduza-se da verba 8•, uma v•ez approvada esta emenda, a im-
portancia da gratificação correspondente ao posto dos coadjuvan-
tes militares. 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911. - Ba1·bosa Lima. -
Ped1·o Moacyr. 

O obj-ectiv.o desta emenda consiste em elevar os coadjuvantes 
do ensino theorico do Oollegio Militar á categoria de adjuntos, o 
1::1ue importa não só em augmentar-lhes os vencimentos como em 
conced-er a vitalici-edade aos m esmos funcoionarios. 

Essa mudança não ·pôde ·evidentemente ser feita por uma lei 
annua. nem mesmo s-eria acceitavel tornar dependente de nm acto 
legislativ-o o accesso dos coadjuvantes doo ensino theorico no qua-
dro dos docent·es do Collegio Militar, quando essas promoções estão 
reguladas por decreto especial e dependem das vagas _ de adjun· 
t os, que actualmente não existem na.qu'}n e estabelecimento. 

Nem se comprehende mesmo a razão d-este disposdtivo, que im-
. portaria na revogação do art. 42 do regulamento de 29 de Abril de 

1907, segundo .o qual os adjuntos são fixados em numero de 14 e 
~om funcções definidas que justificam a restricção r egulamentar . 
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Parece á Commissão de Finanças que só um motivo d·e ordem 
superior, ligado ao interesse da instrucção, poderia motivar a pro-
vid-encia que é lembra,da pela emenda e, em tal caso, a opportuni-
dade para ser realizada semelhante medida terá Jogar por occa-
siãp de ser regulamentada a nova lei do ensino militar, cujo pro-
jecto está dependente de deliberação da Camara. 

Procurando resalvar os dir-eitos dos actuaes coadjuvantes do 
ensino theorico do Collegio Militar, a Commissão apres entou uma 
emenda ao referido projecto, segundo a qual deyerãp ser preenchi· 
das preferencialmente por elles as vagas d-e adjuntos que se derem 
com a applicação daqueila reforma, o que importa em revalidar o 
decreto n. 7.808, de 6 de J.aneiro de 1910. 

Por todas ·estas razõe~ a Commissão julga que esta emenda 
não deve ser acceita pela Camara. 

N. 15-A - Onde conv~er: 

"Amrilio á "Revista Militar " de Porto Alegre, para sua im-
pressão - 2 : 000$000 . 

Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911. ·- João V espucio ele 
Ll. breu e Silv a. - Gonçalves àe Alnteiàa. - Campos Car tier. 
Nabuco ele Gouvêct. - Ca1·los Maximiliano . - D i ogo Fo1·tuna. 
Domingos Masca1·enhas. - José Carlos. 

Esta emenda está justiücada pelos seus justos t erm.Qs. 
A revista de que ·ella trata constitue uma publicação militar, 

de valor instructivo, que está prestando serviços apreciaveis ao-
Ex·ercito, pela capacidade com que tem discutido as questões que se 
prendem ao problema de nossa reorganização militar. · 

A quantia consignada como auxilio não representa nenhum 
sacrifício para o Thesouro, nem poderá s·ervir, por sua insignifi-
cancia, para amparar interesses .outros que não s·ejam os de garan-
tir aquella publicação, cuja utilidade é reconhecida pela propl'ia. 
administração da Guerra. 

A Commissão acceita a emenda. 

N. 16 - Além dos vencimentos que percebem, fica concedid~ 
uma diaria de 1$500 ao enfermeiro-mór e de 1$ aos ajudantes de 
enfermeiros da Enfermaria Militar de Florianopolds. 

•Sala das sessões, 10 de Outubro de 1911. Celso Bay1na. 
A bàon Baptista . 
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os venaimentos dos funccionarios civis dos hosp.itaes e enfer· 
marias do Exercito são de ordem a revelar o desleixo do serviço 
d•e saude nos Estados e a n ecessidade que ha de ser feita a re-
modelação desse serviço, no sentido de melhor attender ao trata-
mento das guarD'ições federaes. 

Si se disser que os <enfermeiros-mór es vencem actualment e 
85$ mensaes, que os enfermeiros têm 65$ e os ajudantes de enfer-
meiros ganham apenas 50$ por mez, t-er-se-ha a convicção de· que 
es·ses homens são uns sacrificados ou então que ·elles não prestam 
os serviços regulamentares, provavelmente em vista da falta de 
r ecursos com que luctam as enfermarias militar es, que se acham 
installadas pel3JS differentes circumscripções do paiz. 

Em qualquer hypothes•e é uma situação que precisa ser modi' 
ficada e ao Congr esso Nacional compete facilitar os meios j~lgados 
ind·ispensaveis para qu-e o serviço de saucle no Exercito adquira 
um desenvolvimento que se approxime tanto quamo poss1ve1 da 
situação em que -elle s e encontra actualmente na Capital F-ederaL 

Ainda este anno foi levado a termo o novo Regulamento do 
Hosp.ital Central do Exercito e n,elle predominou principalmente a 
preoc_çupação de melhorar a sorte dos funcci.onarios .dess·e hospital, 
elevando-se-lh es razoavelmente os vencimentos, mas dando-se-lhes 
ao mesmo tempo outras garantias, relativas á aposentadoria e á 
concessão -de gratificações proporcionaes ao tempo de serviço, con-
diç'ões que s e prendem ao melhor exito do trabalho e .ao maior des-
envolvimento dos serviços ex,ecutados no referido hospital ·. 

E emquanto por essa reforma passou o enfermeiro-mór a re-. . 
ceber 330$ mensaes, os enfermeiros de 1• classe 300$ -e os de -2• 
cl3JSse 270$, os empregados civis d-os hospitaes de 2• ciasse conti" 
nuaram com .os vencimentos acima declarados, o que constitue uma 
flagrante injust iça da qual provêm todos os prejuízos e as faltas 
produzidas pela serviço de saude nas diversas enfermarias das 
guarnições federaes . 

A Commissão d·e Finanças, na impossibili-dade de adoptar ou-
tra providencia capaz de modificar a situação penosa desses func· 
cionarios, propõe, dentro d.os limites da autorização r egimental, 
que a emenda n . 16 seja substituída pela seguinte 
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Entenda substitutiva 

"São augmentados de 50 o/o as gratificações que recebem O!i 
funccionarios civts dos hosP'itaes de 2• classe ·e das enfermarias de 
guernições." 

Esta emenda trarã o augmento de· 20:160$, mas é indispensa-
vel, para. poder melhorar o serviço de saude do Exercito nos Es~ 
tados. 

N. 17 - Transfira-se da rubrica 9• para o fim da rubrica 8" 
a sub-ru·brica que figura em primeiro Jogar naquel!aJ. e que se 
inscreve: 

439 aspimnt.es a otficiaes; ficando de ora em diante assim de-
nominada: 

Verba s• - 439 sub-t-enentes, antigos aspirantes a official -
equiparados aos guardas·marinha. 

Accrescente-se: 
Art. Fica_ o Governo autorizado a regularizar a situaçi!.o dos 

actuaes aspirantes a official, equiparando-os, para todos os ef-
feitos, aos guardas-marinha e devendo continuar fechadas as es-
colas militares, até que fiquem reduzidos a 60 aquelles aspirantes 
e não exista nenhum officia! excedente dos quadros normaes. 

Sala das r·edacções, 10 de Outubro de 1911. - Ba1·bosa Lima. 
Esta emenda compõe-se de tres p~rtes distinctas. 
A primeira parte propõe a substituição do titulo de aspimnte 

pelo de sub·tenent.e, isto é, cria um novo posto na hi.erarchia mili-
tar, e esta .solução bem se vê que não deve ser adaptada por uma: 
lei annua, porque não · tem a caracteristica d-e uma medida orça-
mentaria. 

A segunda parte equipara ainda os aspirantes aos guardas-
marinha, para os effeitos de recepção dos vencimentos. 

Por ultimo, a emenda determina que continuem fechadas as 
escolas militares até que o numero dos actuaes aspirantes fique 
reduzido a sessenta e não haja igualmente mais officia.es exceden-
tes nos quadros das armas. 

Sobre este ponto a Commissão pode informar que as escolas 
militares não ·estão presentemente fechadas por força de qualquer 
imposição le~al: funccionam a Escola de Guerra, a de Artilharia e 
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:Engep.haria e a do Estado Maior; ap enas as Escolas de· Applicação 
não effectuaram matriculas este anno, e isto por falta d·e alumnos 
·devidamente habilitados, mas não por effeitos d·a legislação em 
-vigor . 

. Por outro lado, os alumnos matriculados este anno na Escola 
cde Guerra sómente em 1915 terão adquirido direito ào titulo de 
aspirantes a officiaes, e durante este período os actuaes aspiran-
ites, que são hoje em numero de 396, terão sido confirmados em sua 
maioria e incluídos nas armas como segundos tenentes, sendo cer-
·to que a esse tempo não •eX!istirão tambem os officiaes excedentes, 
,•que estão quasi reduzidos ao quadro da infantaria. 

A terceira e ultima parte da emenda não é portanto conve-
·niente. porque ella indica uma providencia que se torna inutil 
para o fim collimado, pois que o numero dos aspirantes está sen-
do r eduzido, sem precisar de outras medidas, para alcançar a si-

·tuação normal. 
Quanto á segunda parte da emenda, .ella .exige um estudo mai.;; 

·demorado, que a Commissão procurará fazer afim de poder de· 
·cidir sobre a vantagem e conveniencia que possa hav·er para o ser-
viço publico com a approvação da referida emenda. 

Antes de tudo deve :a Commissão esclar~cer que o premio de 
:asp.irante, pelo -regulamento do .ensino militar em vigo·r, só é con-
·ferido, segundo a ordem de merecimento .escolar, aJos alumnos pra-
•ças de pr.et que houverem concluído o curso de infantaria cavai-

' ·la.r.ia, que abrang.e um período lectivo de tres annos, sendo dous 
·na Escola de Guerra e um na Escola de Applicação rde infantaria e 
'Cavailaria. 

O titulo de guarda-marin·ha é ·conferido ao alumno da Escola 
Naval no fim de 3° anuo do· respectivo curso. 

Pel'a lei n . 2.290, de 13 de dez·embro d·e 1910 aos guardas-mari-
nha competem os vencimentos mensaes tde 400$, emqu:anto os aspi-
·rantes do Exea·dto teem pela mesma le.i os vencimentos lie 280$ 
·por mez, especificados por v.ariail parcellas. 

Ainda a reflerid:a lei estabel-eceu igualdade de v·enoimentos en-
tre os guardas-marinha e os alferes alumnos, e é esta equiparação 

"'qUe a emenda procura estend.er a,os aspirantes, a,liás com espírito 
·-de justiça d-e facil demonstração, como se vae vêr: 

O d~oreoo -n. 2'.233, de 6 d·e janeiro ide 1910, determinou na pri-
:meira parte de seu art., 1° que aos aspirantes competiam funcções 
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identicas ás do.s alfer·es-aiumnos e, interpretando devidamente esse-
dispositi-v-o o Aviso d-o Ministerio da Guerra de 19 de ma;rço do anno. 
passaido, declàrou que, po.r f-orça -do referid'O d-ecreto, os aspirantes 
ficavaJm ·equiparados, em funcções, raos aJlf~·alumnos e gozando 
de todas 'aJS isenções qu-e a es·te ca·biam, IWis só se comprehende o 
desempenho de funcções, cor.respondeThtes á hiterarchia de -off.iciaes 
subalternos, no goso de regali as e ,isenções que competem aos 
mesmros. 

!Donde se •conclue qu·e ·em fa;ce d·a legislação -em vigo·r o.s .aspi-
rantes -estão equiparados em ·regalias aos alferes-alumnos. Consti-
tue, portanto, uma -anomalia a d.iffer·ença d·e v-encimen•tos •estabele--
cirda p·ela citada lei n . 2 . 290, coi!l:fo-nne aci·ma a Connissão -d€,--
llll'O ns tro u. 

Essa injustiça ~esatlta ainda pela natureza -das funçções desem--
pewhadas pelos aspi-r-antes nos corpos, como substitutos dos subal---
ternos, concorr-endo com elles na m•esma esca:la~ pa;r.ticipand-o das 
mesmas r•esponsabili-d-ad-es, mas differenciad•os quanto .aos venci--
mêntos, , o que torn:a mais -diffiioil a sua situação tpar.a manter o 
p11estigúo da auto-ridade de {[Ue estão investidos no effectiv.o ser--
viço d·e -officiaes arr-egimentados.' 

Accresce uma circum.stancia extraordinari.a ·e é que_ os quadros 
-de segundos tenentes de artilharia e -engenhar.i-a estão -desfal:ca;dos 
actuarm.ente dos .r-espectivos officiaes, por falta de a;spiTantes com 
o -curso das referi·d.a:s anmas. tMas resta <:ondição --essencial, que im-
p-ede sejam eUes c-onfir:mados naquelle p-os-to, não tem evitado con-
·'bi-D,uem serv-indo in-terinamente nos regimentos de artilharia e nos. 
batalhões de engenhari-a, sem que essa posição lhes dê direito ás 
gratificações de subalterrnos, o que seria aliás justíssim-o, por 
estar-em elles substituindo os .referi-dos -officiaes. 

Quer diz-er que com essa 1nteTinidade ficam deposHados na 
Oonta;do.ria de Guerra -os s·aldós ·dos v-enciQJ.entos que comp-etem aos 
segundos tenentes de artilharia -e de eng-enharia e, como existam 
actualmente 71 vagas deste posto na arma de -artilhari-a e 39 na ~e- · 
-engenhaTia, .importanci.a recolhiéla áquell-a r-epar-tiçãJo, por - conta 
do refm·jdo saldo, terá sido elevado, no fim do exercíci-o, á impor-
tante somma de 594 : 000$000. · 

Ora, a Commissão de F inanças .reconhece que em uma lei 
annua n\ioo podem ser augmentados os venciment os dos aspirantes 
do Exercito; ella sabe igualmente que não ·lhe é permittido -em 
o·rçament·o alterar um dis-positivo da lei n. 2. 290, de 13 de de-
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.zembrro de 1910; na;da imped·e, entretanto, seja ·proposta a con-
cessão de uma diaria que disfarce a iniquidade daquella lei, ao 
mesmo tempo que sirva como recurso para que os aspirantes pos-
sam desempenhar serviços anregimentados, equipa r ados como estão 
_por suas funcções aos alfer·es-alumno-s e a;os demais officia;es subal-
ternos das differentes armas. 

Assim, a Commissão proporá uma sub-em enda, que não altera 
o orçamento, porque a despeza por ·ella autorizada será ·paga pela 
tabeHa 8• ·por conta da verba de 1.000:000$, destinada ao suppri-
mento de d.iversos serviços ou atinda por conta de saldos provaveis 
na mesma rubrica com a falta de pagamento de soldos e gratifi-
.cações de officiaes. 

E' a seguinte a 

Emencla substitutiva 

(Da emell!da n. 17) 

Art. Os asp.irantes a officia;es terão, além dos vencimentos 
·fi:x,ados p·el!l; lei n . 21290, de 13 de d!ezembro de 1910, a diaria de 
4$, correndo a ~respectiva despeza por conta da rubrica 8" do orça-
mento da Guerra, penultima consignação. 

N. 18 - 5" rubrica "Arsen•aes, et c .. , : 
Proponho que o quad·ro dos opera,rios, ·a~prendizes e serventes 

d o Arsenal de Guerra do Rio de JaneiTo s·eja o seguinte: 

QUADRO PROPOSTO 

Opera1·ios 

Classe Quantida~de Jornrul Grat ificação De p., a.nnual 
1.• ...... . . ... . . .. 49 6$000 3$000 160 :965$000 
·2.n ... ..... • . .. . . 63 5$334 2$6 66 183:960$000 
3." .... . ......... 73 4$666 2$334 186:515$000 
4.• . . . . . .. . ...... 78 4$000 ·2$000 170:820$000 
:s.• ..... . . . .... . . 119 3$334 1$666 217:175$000 

382 919:435$000 
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Ap1·endizes 

Classe Quantidade Jornail 
1." . .. . .......... . .. . . . ...... . 24 
2.• ........ . ....... . ......... . 20 
31

3 
•••• , ••••••••.•.••••• • • • • • • 22 

4.• ............... . .... . .. . .. . 22 
5.• .......................... . 29 

117 

SeTventes 

Quantidade 
65 

Jornal 
4$000 

3$000 
2$200 
1$600 
1$000 
$500 

De p. annual 
94:900$000 

toe p. annual 
26: 280$000· 
16: 060$000· 
12: 848$000-
8:030$000-
5: 292$50(} 

68:510$050 

Sala das sessões, 10 de -outubro de 1911. - ITineu M-achado. 
Esta emenda propõe um augmento pe-lo qual ·ha muito tempo. 

s e 1nteressa o director do Arsenal de Guerra d•esta capital. 
Justificando a s·ua proposta, o r eferido ofücial, no r ela-

torio apresentado ao !Sr. Ministro da Guerra, declara que ella pro-· 
vêm da necessidade de tornar effectivo -o pessoal oper!llrio que tem 
sido •contractado extraordinariamente para attender ás exigencias. 
:periodicas dos serviços executados nas officinas do mesmo arsenaL 

Concurrenteanente o dkector pleiteia a extincçli.o d·a dualidade 
de officina.s ele 1" ·e 2• ordem, sob o fundamento ,de que •essa dis·· 
tincção não corresponde ás necessid·ades do serviço, pois que as,. 
-ofLicinas -do Arsenal cl•evem ser todas de 1" m·d em. 

Ha a ponderar, .quanto aos itens da proposta, que o r·egula-
mento que .baixou com o decret-o n. 7. 940 de 7 de abril de 1910 fixou. 
-o quad:ro dos operarias d·o Arsenal de Guerra com a -classíJ'i.cação e 
as va'lltagens consig.na-dars na tabella que acompanha o mesmo regu-. 
lamento. 

Neste não exist e, aliás, nenhuma -disposição .r-elativa ás offl.-. 
cinas de 1• ·e 2• ordem, mas de fa.cto fioaram ·ellas d istr.ibuidas em. 
dous g.rupos naquel>la tabeUa, pela differ·ença· de sal!llrios ·Consigna-
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dos paTa os respectivos operarios, sen.do que ·estes num e noutrq 
grupo estão divididos ·em cinco classes distinctas e havendo a dif-
ferença de 1$ diarios entre os operar.ios da offioina de 1• e os 
da de 2•. 

Para melhorar uma tal situaçâJo, si de facto ella é má, o Go· 
v.erno não solicitou do Congresso Nacional nenhuma medida ,des-
tinada a saüsfazeT o au.gmento de pessoal, solicitado com tanta 
insistencia pelo director do Alrsenal de Guerra desta capital. 

A este respeito o que ·diz o general .Dantas Barreto, então Illi· 
J?.istro da Gu·e:rra, em seu l'elatorio, oé que o -referido arsenal pre-
cisa, no moonento, da montagem de -officinas, -onde com precisão e 
.presteza possa ser ·construido o material de .guerua e seus acces· 
sorios 

Lembr&. ainàa o mesmo documento que ao A::rsenal fa.ltam pre-
sentemente os recursos de acçâJo fahrH, quer em materia, quer em 
pessoal, ·e ·com relação ·ao operariado salienta o ex•ministro da 
GueTra que, sendo .insufficiente o pessoal nabilitcu:lo de que dis-
põe o mesm-o estabelecimento, seria ·conv·eniente organizar as com-
·panhia.s de <menOJres artifices e -operarios militares, já autorizadas 
por lei, assim como ·hav•eri'a vantagem em construir ·a officina de 
machinas com o mateTial encommendado· á Allemanha e que se 
acha depositado no ref\erLd-o arsenal. 

Como se vê, outras são as pr-ovidencias, todas ellas d·ependen-
tes da iniciativa do Poder Executivo, citadas como de maior ur-
gencia p·ara debellar a cris·e ·de ordem techrrico-industrirul e •admi-
nistrativa que vae atrav-essando o nos·so principal rursenal de 
guel'll'a. 

A Commissão, conjugando pois a vontade do d irector desse es· 
tabeleoi:mento, traduzida na emenda n. 18, com as med-idas alvi-
tradas pela administr·ação da Guena, apresenta á consideração da 
Oamara a seguinte 

Entenda substUutivct 

(Da emen.da n. 18) 

,An-t. O Governo poderá, na vigencia desta lei, ·augmentar o 
quadro dos operarias do Arsenal de Guerra ·desta capital, desde 
que tenham sido installados os novos machinismos e quando fôr 
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julgado neoessario o refer.ido augmento para o serviço das offi-
cinas ampliadas no mesmo Arsenal, correndro a r-espectiva .despeza 
pela tabe'lla 14a, sub-rubrica-Arsenaes-depositos e fortaJezas. 

EMEKD.A.S D.A. COAOIISSJ.O DE FIKAKÇAS (19 e 20) 

Emenda n . 19 

"A' rubrica n. 5 ·do orçamento a:ccr escen te-se: 5: 400$ para pa-
gamento do a1moxarife do Arsenal de Guerra de Porto Alegre, sen-
do 3: 600$ de o.r.d€1nado e 1: 800$ d·e .gratifi.cação. " 

A reor.ganização dos Arsenaes de Gu•erra da ·Republica trouxe 
a innovação d·e .que o ca:rg10 d·e almoxarifadro ·dev·er,á ser preenchid-o 
!POr um officta:l reforma;do. 

O art. 131 .do regulamento "IDan.dado ado.p.tar pelo deci'eto n. 
7. 940 de 7 de ·abril d·e 1910 e applicavel em sua generalidade ao 
.A!rsenal .de Guerra de rPorto Alegre, dis·P'unha entretanto que os 
funocionarios pertemcentJes aos quadros dos a:rs-enaes ao tempo em 
que foi .feita a a lludida refoma seriam •conservados nos respectivos 
lograres. 

Assim, o almoxarife d-o Arsenal do :Rio Grand·e do ·Sul foi man-
tido · no seu cargo -e co.rno, por .força .d•o antigo regulamento d-a-
queUe Arsenal, o almoxari.fe •está equiparad!o em v encimentos ao se-
cretario, torna-se neoessa;ria a emenda .para a;ttend·er á regulari-
zação .do serviço no mesmo estabel•ecimento. 

A <Commissão ped·e a ap.provação da emenda. 

Emenda n. 20 

"Na rubrica n. 1, accrescente-se: 
12 encarregados de depositas, officiaes reformados, com a gra-

tificação de 100$000 mensaes para cada um, devendo a despeza 
correr por conta da ultima con.signação da tabella 8•." 

A despeza com as gratificações vencidas por -ess·es funcciona-
rios corria por conta d.a rubrica n. 1, Dep11-~·tamento da Adminis-
tração. 
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Na proposta de orçamento .relativa ao ·exercício vigente, foi 
incluida verba para esse pagamento, mas posteriormente razôe:; 
influíram p.ara a n egativa do Congresso, de sorte que não figura 
na lei actual das despezas a importancfa que ·era ·destinada áqu€1-
las gratificações. 

O motivo al1egàdo foi a reforma realizada no Departamento 
da Aélmini•stração em virtude de autorização legislativa, tendo ser· 
vido ·como justificativa ·do acto do Governo a simples allegação 
de ·que os officiass reformados não· podem desemp·enh.ar oommis-
sões de caracter f.ederal: · 

Como consequenda dessa resolução, .o nov·o regulamento do 
Dep·a;rtamento da ·Admlinistração augmen•tou o pessoal civil dessa 
repartição, creando os 1ogares de guardas em substituição dos .of· 
ficiaes reformados, e como resultado de tudo isto ficaram ·os 
grandes depositDs d.as muniÇões naquelle estabelecimento sob a 
guarda de funccionarios incompetentes e sem a devida -en·ergia pa-
ra o deseiiJ.i?enho- de funcções de tamanha responsabilidade. 

O actual Sr. Min~stro da Guerra bem comprehendeu '() alcance 
perigoso de semelhante mud.ança ·e para melhor corresponder . ás 
exigencia,s do :serviço militar, baseando-se no art. 25 da lei de 
despezas em vigor, restab,elec-eu o-s cargo-s de .encarregado-s de de-
posites ·e designou p.ar.a exercei-os os antigo·s serventuarios, officíaes 
reformados do Exerci<to. 

Concomitantemente a Commissão d·e Finanças, para não au-
gmentar as consignações orça,mentarüts, lembra a providencia da 
emenda, segundo a qual as d.espezas relativas ás gratificações de-
vidas aos officiaes nomeados correrão por conta da rubrica 8• do 
orçamento da 'Guerra. 

A Commissão s·olicita, pois, ·.a approva.ção da emenda, que at-
tende perfeitamente .a · uma necessidad-e de ordem profissional. 

Sala das Co.mmissões, em ·3 de Novembro de 1911. - Ribeit·o 
hmqueir-a, presidente (com r .estricções). - Soat·es dos Santos, 
relator. - Rauz Fer-nandes. - A.Zcindo GuanabaTa. - Homet·o Ba· 
ptista. - P edr-o P er-nambuco. - Lym C'(];str-o. - Awtonio Car-Zos. 
-Et·ico CoeZho, v·encid-o a ;respeito da mi~são estra:ngeir& ..:_ Ser· 
g-io Saboia, com restricções quanto ao substitutivo á emenda rela· 
tiva á missão estrangeira. 

26 



PROJECTO 

N. 202-1911 

Art. 1.0 O Presidente da Republica é autoriz-ado a despender 
no anno de 1912 com os serviços a cargo do Ministerio da Guerra 
a quantia de 79.228:984$591, papel, e 300:000$, ouro, a saber: 

1-Administraçãó geral. Conforme a tabella 1 • da . proposta, 
diminuída de 51: 640$, sendo 24:000$ de repr:esentação do Minis-
tro; 13: 000$ pela suppressão do logar de auditor do gabinete e 
14: 640$ pela suppressão das gratificações diarias aos serventes 
br.açaes do Departamento da Administração. Total: 1.228: 739$()00. 

2-Estado Maio1· do Exerci>to. Conforme a tabella 2• da pro-
posta: 44:052$000. 

3-Sup?·erno T1·ibunal Milita1· e Auditores. Diminuida a tabel-
la 3• da pr-oposta na importancia de 13:000$ relativa aos venci-
mentos do auditor do Estado Maior do Exercito, logar supprimido. 
Total: 159:300$000. 

4-Inst?·ucção Militar. 1Supprimidos da tabella 4" da proposta 
10: 000$ que eram destinados -a gratificações por tratados, com-
pendios e memorias, etc. Total: 1.7 45: 332$500': 

5-Arsenaes, depo·sitos e fortalezas. Augmentada a · consigna-
ção da tabella 5• de 10:800$000. 

para tres contra-mestres das officinas do Arsenal de Guer· 
ra do Rio Grande do Sul e mais 13:584$000 para o pe.:; ; ·<:1 
encarreg-ado do serviço de electricidade da Fortaleza df 
São João . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . 1. 882:614$659 

6. Fabri-cas, Conforme a tabella da proposta. . . 1.189: 278$400 
7. Serviços de saud'e. Confo.I'me a tabella 7" da 

J)roposta . . .. . . . . . • . . . . . . . . . .. . . . Total 737: 401$100 
8. Soldos e gratificações a officiaes. Diminui da 

a tabella 8"_ da proposta d-e 256:600$ refe-
rente a gratificações para os officiaes do 
.. quadro especial e mais 165: 000.$ destinados 
a diarias para QS officiaes e:m trabalhos 
de campo, total . . .. . ...... . .. . ....... ,. . . 24. 698:700$000 
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9. Soldos; €tapas e gratificações de · praças de 
pr·et. Confo-rme a consignação da tabella 
9• da proposta . . ........ . ........ . :·. . . . . 24 . 388: 945$200 

10. Classes i-nactivas. Conforme a tabella '1.0• da 
proposta . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . 7.124: 101$133. 

11. Ajudas de custo. Conforme a tabella 11" aa:' 
proposta . . ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400: 000$000 

12. Colonias militares. De aceôrdo com a tabella 
12.• da pl'Oposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44:720$000 

13. Obras militar es . Reduzida a tabeUa 13" d a 
proposta da quantia de 9: 855$ destinada _ 
â conservação do edifício da Escola de Ar-
tilharia e Eng€nharia, total .. . . . . . . ..... . 3.000:000$ÕOO 

;1.4. Material. Diminuída a tabella 14." da .proposta das seguin-
tes quantias: 

Instrucção miJiitar, expediente e despezas div-ersas diJ.S . esco-
las de estado-aJmior ·e artilliruria, diminuída a quantia de 15: OllO$· 
por t erem sido reduzidas as· consignações p~ra dada uma d·ellas a 
10: 000$ , ficando augmentada de 1: 000$ a consignação correspon-
dente para a Escola de Guem·a. 

Collegio Militar: 
Diminuída de 130:000$ a importancia orçada pela proposta pa-

ra o enxoval, lavag.em e Bngomagem, por ter passado o -enxoval 
a ser suppriào pela verba - fardaMento .' 

Fabricas : I' . 
Reduzida de 40: 000$ a consignação para a Fabrica de Polvora · 

do Piquete e de 20: 00'0$ a da fabrica da E~tr'ellà.. 'Fardamento '-
Incluído o ·forn-ecimento para os alumnos ·'gratuitos do · Coll~gio 
Militar € diminuída a reSpectiva consignaÇão· de 450_: 000$000. 

Despezas diversas: :' 
r r 

Suppri.mida a verba de 50: 000$ destinada á Invernada ·de S:l;Y· 
can; r eduzida d€ 50:000$ a consignaçã<! 30, fican_d·o _redi:gíd!!- do 

• • T · , , ,, • r 1 • ' • I 
seguinte modo: · · .. • . . · . 

Para os tTabálhos ' ·à·e lev-antamento d.a. ·· cartá: Gtmal dà Repli- ' 
' . . . : .., . ~ . "( ( ' ' 

bliea, incluídos os vencimentos dos auxiliares·''civis, Bxped,iente e 



despezas diveras. Das consignações para as despezas mi,udas dos es_ 
tabeleoimentos desta Capital suvprimam-se 36: 000$, que eram des-
tinados 24:000$ ao director da Fabrica <l·e Polvora . do P.iquete e 
1::1:000$ ao direétor do Arsenal de Guérra desta Capital. E augmen-
tadas a,s seguintes consigÍLações: de 20: 000$ para as despezas de 
expedFente .e compra de livros e revistas para o Estado G.\llaior do 
Exercito; de 20: 000$ para a Fabrica de Cartuchos e Artefactos de 
Guer-ra; de 2: 400$ para .a brigada mixta desta Capital. 

Total. . . . . . . . . . . . 12. 585: 800$000 

15. Com missões ·e~ 'pa,izes estrangeiros: 

' J' (Ouro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300: 000'$000 

Art. 2.• E' o Pr-esid·ente da Republica .autorizado: 
a) a mandar a outros paizes, ~mÕ addidos militares em com-

n::issãl:i, offici.a~ superiores ou capitães habilitados, que tenham 
provad·o capaci<lade e aptidão ou p~oduzido algum trabalho ou in-
vento t.tn, correndo a ;respectiva despeza pela 'verba 15 do artigo 
anteced·ente; 

b) a construir no local mais conveni-ente um grande campo 
de instr~c!;ão ,,Para as . tropas das di!fere:p.tes aJrma,s do Ex;ercito; 

c) a realizar contractos, por tempo nunca maior de cinco an-
nos, quando versarem so-bre , co11-stJ;ucções, aTJ?!llmentos, illumina-
ção de -estabel·edmentos militares, equipamentos, e fardamentos, 
podendo mandaJr confeccionar estes nas séd·es das inspecções e 
commandos das guarnições; 

· à) a crear um parque de aerostação militar e realizar,· na -vi-
gencia' desta lei, uní concurso para navegação aérea, pod'êndo mar-
car premios até a i~portanci.a de 50:000$, expedin-do préviamen-, . . 
te as instrucções n-ecess.arias ao mesmo concurso; 

e) e emancipaJr a colonia militar da foz do Iguassú, no Esta-
do do Paraná, .cre.ando alli O· commando de guarnição e fronteira 
do Alto Paraná. 

Art. 3.• Continua em vigor a disposição d-o art. 3• da lei nu-
n~e~p 1.687, de 13 de" Agost.o d·e 1907, .para pagamento dos soldos 
devidos . ao~ (voluntarios e rela~~vos ,ao~ ·exercícios anteriores ás di!--
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tas dos reconhecimentos dos direitos dos mesmos aos referidos 
soldos vitalícios. 

Art. 4.0 T·em direito á gratificação mensal de 8$ a praça de 
pret não gradua:da e engajada de accôrdo com o paragrapho uni· 
cv do art. 73 do regulamento que baixou com o decreto n . 6.947, 
de 8 de Maio de 1908. 

Art. 5.0 Aos officiaes promovid.os serão abonadas, mediante 
r equerimento, as Heguintes importancias para serem descontadas 
pela decima parte .do respectivo soldo mensal: 

De segundos tenentes a capitães ........... . . ..... . . 
majores a coroneis . . ... . . . .. . .. ....... ... ... . 
generaes . . ... . .... ... . ..... .. .. ........... . . . . 

Art. 6.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

600$000 
800'$000 

1: 200$000 

Sala das Commissões, em 29 de Setembro de 191L - Ribeiro 
Junqueira, presidente. - Soares dos SCfl(l,tos, relator. - Sergio Sar 
baia. - Raul Fernandes. - A ntonio Carlos. - Alcindo Gu.r:maba· 
ra. -Homero Baptista. 





NOTA .. 
'· 

A -discussão uni,ca ·do parecer foi iniciada a 8 de Novembro. 
Fala ·o Sr. Barbosa Lima. No cZia 9 fala o iSr. lTineu <Machado. 
N,o dia 10 o ,sr. Honorio Gurg·el. No dia 11 o ·Sr. BuLhões Marcial. 
No dia 13 o Sr. ·Barbosa Lima. No di a 14 o ~sr. Raul B-arroso. 
No dia 16 é encerrada a {!iscussão. 





SESS10 DE 17 DE NOVEMBRO 

E' annunciada a votação do projecto n. 202, de 1911, fixando 
a .desp aza do Minlist·erio da Guerra para .o exercício de 1912, com 
emendas, (vide projecto n . 202-A, de 1911) , (2• discussão.) 

Em seguida, são successivamente postos a votos e approvados 
em 2• discussão, salvo Cl!s emendas, os seguintes artigo do · 

PROJECTO 

N. 202 - 1911 

Art. 1.• O Presidente da República é autorizado a despender, 
no anno de 1912, com os serviços a cargo do Ministerio da Guerra 
a quantia de 79. 22·8: 984$591, papel, e 300: 000$, ouro, a saber: 

1. Administração geràl . Conforme a trubella 1 • da pro.posta, 
diminuída de 51 : 640$, sendo 24:000$ de representação do Ministro, 
1-3:000$ pela suppr.essão do logar de a:uditor ·do galiin·ete e 14: 640$ 
pela suppressão das gratificações diarias aos serventes bTaçaes do 
DepaTtamento da Administração ., Total: 1.228: 739$600. 

2. Estado Maior do Exercito. Con·fol,me a tabella 2• da pro-
posta: 44:052$000. 

3. Supremo Trdbunal Mi·litar e Auditores. Diminuída a ta-
bella 3• da p:ropo.sta na importancia de 13 :·000$ 1·elativa aos ven-
cimentos do auditor do Estado Mai0r do .Ex·ercito, logar suppri· 

. mi.çlo. 'J'ot;tl; 159: 300~000. 
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4. Instrucção Militar. Suppr-imidos da tabella 4• da .propos-
ta 10: 000$ que eram d·estinados a gratificações por tratados, com-
pendios e roemo rias, etc. Total: 1. 745:332$500. 

5 . Arsenaes, -depositos e -•fo:rtale:lí<LS . Au-g·mentada a -consigna-
ção da tal:>ella 5o de lO: 800$ . 

para tres contra-mestres das officinas do Ar· 
sen.al de Guerra -do Rio Grande do Sul e 
mais 13:584$000 para o pessoal encarrega· 
do do serviço de electricidade· da Fortaie-
za -de .São João.. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . 1. 882: 614$659 

6. Fabricas. Conforme a tabella 6• -da proposta 1.189:278$400 
7. Serviços de saude. Conforme a tabella 7" da 

proposta, total . . . . ............. . ....... . 
8. Sold.os e gratificações a officiaes. Diminui-da 

a tabella 8" da proposta de 256: 600$ re-
ferente a gratificações para os offici>aes do 
quadro especial ·e mais 165:000$ destinados a 
diarias para os offici-aes em trabalhos de 

737: 40HlOO 

campo, total . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 24. 698: 700$000 
9. ·Soldos, etapas e gratificações de praças de 

pret. Conforme a consignação da tabella 
9• da proposta 

10. Classes inactivas. Conforme a tabella 10• 
24.388:945$200 

da prop.osta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.124: 101$133 
11. Ajudas de custo. Conforme a tabella 11• da 

proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400: 000$00'0 
'12. Colonias militares. De accôrdo com a tabella 

12• da proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-i: 720$000 
13. Obras militar-es. Reduzida a tabella 13• da pro· 

posta da •quantia de 9: 855$ destinada á con-
servaçã.o do -edifício da Escola de Artilha-
ria e Engenharia, total . . ................ . 3.000:000$000 

14. Materi~l. Dimdnuida a tabella'-14• da proposta das seguiu· 
t(!S quantias: 

~ lnstrucção militar, -expediente e d-espezas .diversa3 rl. a~e escolas 
de estado-maior e artilharia, diminuída a quantia de 15:000$000 
por terem sid.o reduzidas as consignações para cada "Uma c1ellafl a 
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10: 000$, ficando augmentada de 1:000$ a consignação corr·espon· 
dente para a Escola de Guerra. 

Collegio M.nitar: 
Diminui da de 130: 000$ a importancia orçada pela proposta pa· 

ra o enxoval, lavag-em e ·eng.ommagem, por ter passado o enxoval 
a ser supp~imi·do pela verba - fardamento. 

Fabricas: 
Reduzida de 40: 000$ a consignação para a Fabrica de Polvora 

do Piquete e de 20: 000$ a da fabrica da Estrella. Fardamento -
Incluido o forne cimento para os alumnos gratuitos do Collegio 
Militar e diminui da a respectiva consignação de 450: 000$000. 

Despezas d.iversas: 
Supprimi.da a verba de 50: 000$ destinada á Invernada de 

Saycan; reduzi·da de 50:000$ a consignação 30, ficando r-edigida 
do seguinte modo: 

Para os trabalhos de levantamento da Carta Geral da Repu-
blica, in:cluidos os v-encimen:tos dos auxiliares -civis, expediente e 
despezas .diversas. Das consignações para as despezas miudas dos 
estabelecimentos desta ·Capital supprimam-se 36: 000$, que eram 
destinados 24: 000$ ao director da Fabrica de Polvora do Piquet e e 
12:000$ ao director do Arsenal de Guerra desta Capital. E augmen· 
tadas as seguintes consignações: de 20: 000$ para as desp'ezas de 
expediente e· compra .de livros, e revistas para o Estad() Maior do 
Exercito; de 20: 000$ para a Fabrica de Cartuchos e Artefactos de 
Guerra; de 2:400$ para a brigada mixta desta Capital. 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.585: 800$000 

15. Com missões .em. paizes estrangeiros: 
. (Ouro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300: 000$000 

Art. 2.• E' o Presidente da Republica autorizado: 
a) a maudar a outros paizes, como addiddo~;~ militares em com· 

mil;;são, ofliiciaes -:supeJ·iores ou capitães habilitados,_ que .tenham 
pr.ovado capaci-dade e aptidão ou pTodp.zido algum trabalho ou 
invento util, corr-endo a respectiva despeza pela verba 15• do ar-
ti~o fl.lltecedente; 
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b) a 'contruir no local mais conveniente um grand·e campo de 
lnstrucção para as tropas das differentes armas do Exercito; 

c) a realizar contr.actos, por tempo nunca maior de cinco 
annos, quando versar,em sobre construcções; armamentos, illumi· 
nação de estabelecimentos mHHar·es, equipamentos e fardamen-
tos, podendo mandar oonfeccionar estes nas sédes da~ inspecções e 
comm.andos das guarnições; 

d) a crear um parque d-e aerostação militar e realizar, na vi-
gencia desta lei, um concurso para navegação aerea, podendo mar· 
car premias até a importancia de 50:000$, expedindo préviamen-
te · as instrucções necessarias ao mesmo concurso; 

e) a emancipar a colonia miJ.itar da foz do Iguassu', no Es-
tado do Paraná, cr·eando alli o commando de guarnição e fron· 
teira do Alto Paraná . 

Art. 3.° Continua ·em vigor· a disposição do art. 3• da lei nu-
mero 1.687 de 13 de Agosto de 1907, para pagamento dos soldos de-
vidos aos voluntarios ·e r-elativos aos exercícios anteriores ás da· 
tas dos r econhecimentos dos ,direitos dos mesmos aos refer·ids sol-
dos vitaUcios. 

O S'R. BARBOSA LliMA - Peço a palavra pela or,d·em. 
O SR. PRESIDENTE T·em a palavra pela ordem o nobre 

Deputado. 
O SR. BARBOSA LIMA (pela 01·dem) - Sr. Presidente, o 

que fo1 approvado? 
VozEs - O art. 3°. 
O .SR. BARBOSA LIMA - Peço a v·erificação da votação. 
·O ·SR. PRESIDENTE - Foi approvado o art. 3° do orçame:q-

to da Guerra. 
Vae-se proceder á ver!ficação ·da votação do art. 3 ~. 

Procedendo-se á verificação da votação, reconh.ece-se terem 
votado a favor 106 Srs. Deputados, contra 4; total, 110. 

O SR. PRESID'ENTE - Votaram a favor, 106 Srs. Depu-
tados e contra 4. 

O -art. -3° -foi approvado. 
· .. são successiv-amente ·postos ·a votos · e · appr.ova-dos ·os seguintes 

artigos -do piójecto n . ·202, de -1911 . 
Art. ' 4.0 Tem ··direito ·á gratificàção mensàl de 8$ a praÇa ' 'li e 

pret não graduada e ·engajada de accôrdo com o paragraph<J unico 
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do art. 73 do regulamento que baixou com o decreto n. 6.947, de 8 
de .Maio de 1908. 

Art. 5.• Ao!:' officiaes promovidos serão abonadas, mediante 
requerimento, as seguintes importancias para serem des('.ontadas 
pela decirlla. parte do respectivo soldo mensal: 

De segundos tenentes a capitães . ..... .. ... . . . . . .. . 
De majores a coron·eis ............................. . 
De generaes ...................................... . 

Art. 6." Revogam-se as disposições em contrario. 

600$000 
800$000 

1:200$000 

O SR. PRESIDENTE - Passa-se á votação das emendas. 
E' annunciada a votação da segU'inte emenda sob n. 1, do Sr. 

Barbo·sa Lima: 
"Mantenham-se as autorizações constantes do art. 22 da lei 

n. 2.356, de 31 de Dezembro de 1910, itern I, lettra à, item 11 e 
item IV." 

O SR. PRESIDENTE - Esta ·emenda ·está div·idida em tres 
partes. 

Vou submetter á votação a primeira parte da emenda, com pa-
recer favoravel. para o eff.eito de ser ·esta parte destacada. 

·Em seguida, é posta a votos e approvada a referida primei'ra 
parte da emenda n. 1. 

O SR. PRESIDENTE Esta parte da emenda vae ser des-
tacada para constituir projecto em s-eparado. 

E' annunci.ada a v.otação da segunda parte da emenda n. 1. 

O SR. PRESIDENTE - A' segunda parte a Commissão offe-
receu o seguinte substitutivo: 

"11 A contracta.r professores especiaes e instructores estran· 
gelr.os para servirem na Escola Superior de Guerra e na Escola 
Pratica do Exercito, abrindo para esse fim os creditos que forem 
julgados neoessarios. " 

·Em segui-da, p.osta a votos é approvada .a referida •emenda 
substitiva da Commissão. 

O SR. PRESIDENTE - A' terceira e ultima parte da ·emen-
da .n . . 1. e ás emendas ns. 2 e 3· a ·Commissão off.erece a seguinte 
emenda substitutiva: 
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Ao art. 2• .accrescente-se: 
f) a mandar, dentro dos recursos orçamentarios, officia.es do 

Exercito servi'l'em ar.regimoot·ados nos exercitas -extrangeiros, bem 
assim .estudarem em -outros pai2'Jes os serVliços d·e campanhia das 
diversas especialidades, incluída a pTatica de aero-navegação, de-
vefrdo os mesmos r•emetter semestralmente ao Ministerio da Guerra 
o seu relataria e ficando a;inda obrigados a continuar servindo 
arregimentados por dous annos consecutivos, a partir da data em 
que tiverem regressado ao Brasil. Quanto aos offiCI!Iies incumbi-
dos de estudar os serviços de campanha, ficam igualmente obri-
gados a apr.esentar no fim da commissão memorias escriptas e 
relativas ao assumpto, com idéas suseeptiv.eis de seTem applicadus 
ao Exercito nacionaL" 

Em seguida é p,osto a votos e approvado o referido substi-
tutivo da Commissão, ficafrdo pr·ejudic!lldas as emendas ns. 2 e 3. 

São success·ivamente postas a votos e rejeitadas as emendas 
ns. 4, 5, 6, 7 e 8 _ 

E' annunci·!llda a votação da seguinte -emenda sob n. 9, do 
Sr. Cunha Machad.o: 

"Art. 1.•: 
A' rubrica n. 3 - Supremo Tribunal Militar - Auditores: 
Accrescente-se á respectiva verba a importancia de 20:200$, 

augmento de vencimentos a que teem direito os tres juizes toga-
dos do Supremo Tribunal Militar, de accôrdo com o decreto le-
gislativo n. 9, de 18 de Julho d-e 1893, art. 17, combin!lldo com o 
decreto n. 8. 525, de 18 de Janeiro de 1911, que fixou os vencimen-
tos dos membros da Côrte de Apellação da Capital Feder!l-1, aos 
quaes, quanto a vencimentos, são a;quelles juizes comparados. " 

O SR. FREDERICO BORGES - Peço a palavra pela ordem . 
O SR. PRESIDENTE -:- Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. FREDERICO BORGES (pela ordem) - ::>r. Presidente, 

a douta Commissão d·e Finanças equivocou-se quanto ao fim que 
teve em vista a em-enda. 

O augmento de que ella trata não é o mesmo que se acha con-
sign!lido no projecto da Commissão, em virtude da proposta do 
Governo. 

A emenda r-efere-se ao ·ex.erci:cio de 1912, que deve consignar 
esta verba, não contemplada no exercici.o de 1911 : Foi vor isso que 
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o Governo IJ'ediu credito. A ser desprezada a emenda, fica o or-
çamento da Gue.rra, para o exercício de 1912. sem esta verba de 
augmento e continúa a situação dos juizes togados do Supremo 
Tribunal Militar no mesmo pé, isto é, sem verba para o augmento 
que tiveram. 

Portanto, é manif-esto o equivoco da honrada Commissão de 
Finanças. A' vista disto, appellando para as suas luzes, pe~o á 
Camara que vote a emenda que é de palpitante necessidade. 
(Muito bem,· muito bern.) 

Q SR. SOARES DOS SANTOS - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. SOARES DOS SANTOS - Sr. Presidente, os juizes to-

gados do Supremo Tribunal Militar, pela lei 149, de 18 de Julho 
de 1893, art. 17, t eem direito a vencimentos iguaes fi.os dos mem-
bros da Côrte de Ap.ellação da Capital F ederal. 

P ela lei n. 2. 356, de 31 d•e Dezembro de 1910, lei de orçamento 
vigente, no art. 3°, foo estabeleci-do que as custas e quaesquer por-
centagens ·devidas aos juizes seriam cobradas ·em estampilhas fe-
deraes e, para compensar isso, ·estabeleceu o augm-ento de 30 o!o-
nos vencimentos dos DesembaJrgadores. 

De accôrdo com esta a utorização, os juizes togados pediram 
ao Pod·er Executivo que lhes mandasse dar o augm.ento de 30 o\o 
sobre os séus vencimentos . · 

O Goveri!O -dirigiu uma mensagem a:o Congresso . A Commissão· 
de Finanças, não tratand.o da qu·estão àe meritis, c.onced·eu o cre· 
d:ito. 

Devo, porém, dizer que a Commissão Especial, encarregada da 
reorganização da just iça militar, entendeu que a lei, consignando. 
a.S palav~as - juizes togad.os - e equiparando os seus vencimen-
tos · aos d·esembargador.e.s, r eferia-se ãquella época, não fazendo o 
mesmo que !ez -em relação aos professores militares,. caso em que 
usou ·da expressão "vencimentos que tiverem ou vier·em a ter". 

De accôrdo cop1 isto, o projecto da Commissão Especial de Jus-
tiça Militar consignou realmente na tabella que os juizes togados 
do Supremo Tribunal Militar têm direito a 22:500$ por anno e 
que os auditores desta Capital têm direit o a 15: 000$ po:r anuo e 
não, · como -elles pr-etendem, 30: 000$ para cada Juiz togado, cerca 
de 21: 000$ para cada auditor. 
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Si .a Ca.mara entender de justiça augmenta1· os venómentos, 
poderá, naturalmente, fazel-o, com a sua responsabilidad.e; a Com-
missão de Finanças, p-orém, em vista dessa divergencia, não quiz 
adeantar a r espei;to do assumpto. (Muito bem; ?nuito bem,.) 

O SR. CUNHA MACHADO - P.eço .a palavra pela ordem. 
O SR. PRIDS!JD.:IDNTE - Tem .a palavra pela -ordem o Sr. 

Deputado Cunha Machado·. · 
O SR. CUNHA MACHADO (z1ela ontern) - Peço permissão 

para rud·duzir brevíssimas ·considerações em r.esposva ás .que aca-
ba de fazer o honT<ado relator. 

A referencia á lei que equiparou os vencimentos dos juiz·e!l to-
gado.s do Supremo Tribunal Militar .aos dos membros dlt Cõrte de 
Appellação, n.aquella época, não procede, porqu·e o art. 1.7 dessa 
lei diz que os juizes togados pe?·ceberão vencimentos iguaes aos àos 
membros da Oôrte de .Appellação da Capital F ed·eral. 

Outro argum.ento que a Commissão -apresentou para a rej.ei· 
ção da emenda, •a qual, aliá:s, visa apenas consignar aquillo que 
devia ter vind·o na proposta do Governo, foi que os 30 % dados 
como augmento aos juizes da Cõrte de Appellação vleram compen-
sar as custws, que ·elles deixaram de perceber. üra, em 1894 ou 
1896 houve igual augmeJ;J.to aos membros d.a Côrte de Appellação, 
pela supiJ'ressão das custas, e foram aos delles equiparados os ven-
cimentos düs juizes togados do ,supremo Tribunal Militar. 

Assim, ess·es dous .argumentos, com auxUio dos quaes se pre· 
tende r epellir a justa emend-a, subscripta pelo meu digno co~le· 

g~. Sr. Frederico Borges, e por mim, são absolutamente destit.ui· 
dos d·e procedencia. 

Accresce que a tabella apresentwda pelo Governo não provi-
denciou, como em seu parecer disse a Oommissão, acerca desse 
augmento; ao contr.ario, manteve a mesma verba anterior, de mo· 
do que é mtster que, por nosso lado, demo·s solução ao casõ. 

Nestas condições, peço á Camara que. prestando a devida at-
tenção á emenda, se digne app.roval-a. (Muito bem; muito bem.) 

Em s·eguida é posta a votos e rejeitada a referida emenda nu· 
mero 9. 

O SR. CUNHA MACHADO - Peço .a palavra pela or.dem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem ·a palavra pela ordem o Sr. 

Deputado Cunha Machado. 
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O SR. CUNHA MACHADO (pela orde·m) - Requeiro verifi-. 
c ação da votação. 

Procedendo-se á verificação da votação, .recon-hece-se terem 
votrudo .a favor da ·emenda n. 9 21 Srs. Deputados (15 á direita e 
·6 á esquerda) e contra 84 (36 á direita e 48 à esquerda); total, 105. 

O SR. PRESIDENTE - Não ha numero. 
Vae se proceder á chamad11. 
O SR. EUSEBIO DE ANDRADE (2° Secretar ·io servindo ele 

1 o J procede á chamad.a dos Srs. Deputados: 
Feita a chamada respondem 100 Srs. Deputados. 
O SR. PRESIDENTE - Responderam á chamada 100 Srs. 

Deputados. 
Não ha numero para se proseguir nas votações. 

'27 





SESSÃO 'DE 18 DE NOVEMBRO ... 

E' annunciada a ·continuação da v-otação das •emendas ao .pr.o-
jecto ~. 202, de 1·911, fixando a ·despeza -do Ministerio da Guer.ra 
para o ·.exercício .d~ 1912 (com emendas) (vi doe .pr.ojecto n. 202 A. 
de 1911) (1emenda 9• e seguintes) (Q• discussão). 

O SR. :PiRESIDIENTIE · - Vou submetter a votos a emenda 
n. 9, cuja votação ficou interrompida h ontem. 

•E' annunciada a v-otação da s·eguinte emenda n. 9, do Sr .. 
Cunha Maohado: 

:Art. 1 o: 
A r~brica n. 3 - ·Supr·emo Tribunal Militar - A<uditor.es: 
;A:ccrescenbe á respectiva v·erba a importancia .de 20:200$, au- · 

gmento de vencimentos ·a que teem ·diDeito os tr.es juizes togadol:l . 
-do Sutyremo Tribun.al Militar, .de •aJCcôrdo com o -decreto l-egisla-
tivo n. 9, de 18 d·e Julho ·de 1893, art. 17. combinado <:om o de-
cr.eto ~ . 8 .15•2·5, .d·e 18 de J.aneiro de 1'911, que fixou -os Yffilcimen· 
tos .dos membTos ' {la •Côrt-e de A-ppellação dà .Qa,pital F ·edeTal, a,os . 
·quaes, quanto a vencimentos, são aquelles juizes ·equiparados." 

O •SR. NI.CA<NOR <DO NA:SCIMEN'l'O - P·eço a ·palav-ra. 
O SH. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputallo. 
O SR. NICANOR DO NASCII\tlliNTO (pela o1·de1n) - Sr. Presi-·. 

dente, peço licença para, .em'bora 'interrompendo rapidamente a vo-
tação, .o' que não desejá:ria fazer ; chamar ·à attençã.o da Camara. 
para a · emênda n. 9 e r-espectivo parecer. 
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O direito do:s juizes togado.s do Supremo Tri'bwnal :YUlita:r á 
percepção .d.e v-encimentos i,guaes aos dos da Côrte de Appellaçfw 
do Disüi.cto F1ederal está p·erf.eitamente reoonhecido pel•o P.oder · 
Executivo, que diri.giu mensagem á ·Cama1'a ,pedindo credito para 
effectuar o paga~nento cr1a fórma ·exa:ota desses vencimentos. 

Nem se comprehender.ia que fosse de outra maneira, por-
·quanto, desde o inicio da organização do Supremo Tribunal Mili-
tar, ficou estabelecido pela Camara, pelo Senado, pelo Poder Exe-
-cutivo, por todos os representantes do poder publico, que estuda: 
1'8.m a questão, que os juizes do Supremo Tribunal Militar não 
pod·eriam ter, como córte federal suprema qu·e é, vencimentos me-
nores do que os dos desembargadores da Côrte de Appellação. 

Quando se organizou o Supremo Tribunal Militar, por pro-
posta do Sr. Deputado José Simeão, aquelle Tribunal ficava equi· 
parado ao Supr•emo Tribunal Federal, como aliás acontece nos Es-
tados Unidos, onde a Côrte Marcial é equiparada a todas as Côrtes 
Feder.aes. 

Nem se compreh.enderia que os juizs federaes c1e uma córte su-
prema, vivendo na mesma cidade que os desembargadores da 
Côrte de Appellação, tendo as mesmas necessidades de represen-
tação c manutE nç.ão, percebessem vencimentos m"imorés de que os 
membros dessa côrte local. 

0 SR. BUEKO DE fu'<DRADE - Muito menos serviço. 
0 Su. NiCANOR DO NASCIMENTO - E' uma apreciação que 

V. Ex. faz e que ·eu posso fazer com maior segurança de que o 
nobr·e Deputad.o, pela profi.ssão que exerço no Districto F·ederal. 
Affirmo que os juizes togadós do Supremo Tribunal Militàr não são 
menos operosos, não teem menos trabalho do que os desembarga-
dores da Côrte de Appellação. 

Basta que eu informe á Camara que, conforme. os regulamen-
tos do Supremo Tribunal Militar, todos os . processos que passam 
por este Tribunal são o:elatados peios juizes togados, cujo numero 
ê apenas de tres, ao passo que nem todos .os prooessos que pas·sam 
pela Côrte· de Apellação são relatados por' cada um dos desembar-
-gadores, visto como teem de ser divididos ·entré 18 ·r-elatores. 

Si o trabalho todo do Supremo Trioiiii.aliMilitar fos.se rrierior ·do 
que o da Côrte de Appellação, ainda assim muito mais 'trabalho 
tocaria a cada um dos juizes toganos, visto como são relatores ·em 
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todos os feitos, ao passo que os desembargadores da Côrte de Ap-
pellação são relatores apenas de 1118 dos feitos. 

Está respondida a aUegação do nobre Deputado. 
O SR. EDUARDO SocRATES - Muito bem. 

O Sn. HuEê\o DI' ANDRADA - .1\1ér.a apreci·ação; faltam estatís-
ticas. 

0 SR . NICAKOR DO NASCIMENTO - Todas as vezes que a Côrte 
de Appellação tev·e seus vencimentos augmentados, tem a Camara 
votado augmento equivalente para os juizes togados do Supremo 
Tribunal Militar, e tem votado esta alteração dos vencimentos não 
discricionariamente, não arbitrariamente, como um favor, mas 
porque é da esHencia da organização desse tribunal. Quanto ao 
mais é prcizo que a Camara s e recorde de .que os vencimentos dos 
juizes não pod-em ·ser reduzidos, como já fo i reconhecido em mais 
de um acórdão do Supr-emo T·ribun•al F -ederal. Essa -questão já 
foi aventada perante o Supr-emo Tribunal e elle declarou que os 
vencimentos dos juizes não podiam ser reduzidos, nem mesmo sob 
a fórma de imposto. Ora, r-eduzir os vencimentos dos Ministros 
do Supremo Tribunal Militar, de 29 p31ra 22:000$, é uma faculdad e 
uão permittiüa absolut'amente aõ Cong>resso. Sr. Presidente, si 
o Poder Eli:ecutivo ·pediu, por mensagem dest-e anno, que lhe désse 
credito para pagar os vencimentos dos Ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, á razão de 29: 000$, pergunto: como vae a C amara 
reduzir f.- i'ses vencimentos de 29: 000$ para 22: 000$000 '! 

0 iSR. BUENO DE ANDRADA - Quanto ganham OS Ministros do· 
Supremo Tribunal Militar ? 

0 SR . NICANOR DO NASCill'lENTO -Vinte e nov.e contos de réis. 
0 SR . CANDIDO MOTTA - Eu acho que V. Ex. está enganado. 
0 SR. UcmXo. DE ANDnADA (pam. O OTado1·) - V. Ex. dá 11-

CE.'llÇR para um 'Qparte ? 

0 . SR. NICANOR DO NAS CIMENTO -- Pois não. 
O SR. BUENO DE AKDRADA - Qu.antas v-ezes se Teune o SupTemo-

Tribunal Militar? 
O SR. Nrc.ANOR DO NASCIMENTO - Duas vez es por semana. 

( T1·oca1n-se m~~itos apa?"tes) . 

(O S1·. PTesiclente, fazendo s6m· os tympanos , 1·eclama atten-
ç:ão). 
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A Commissão diz: 
"A situação dos juizes togados d{) Supremo Tribunal Militar já 

-ifoi attendida p,elo projecto que acceitou, neste . ponto, a proposta do 
<Governo, na qual vem cons·ignada verba para o augmento de que 
·trata a em-enda. Quanto á verba destinada ao pagamento r elativo 
ao exerci cio v lgPnte. tambem a Commissão de Finanças providen-
ciou assignando projecto que auto.riza .o Governo a abrir credito 

,, :para essé fim. 
A emenda é, portanto, inutil -e, como tal, deve ser rejeitado". 
A Commissão declarou que a emenda foi prejudicada p_elo pro-

jecto acceitando a p-roposta do Governo. E' o que diz a Commis-
. são em seu parecer. " 

Essa affirmação é que não é v-erdadeira. De modo que ha 
·ill)tagonismo - a Commissão .acceita e não , dá v·erba. E' ,. _portanto 
·de accôrdo com o parecer da propr~a. Commis,são que eu acho que 
·devemos dar um voto de accôrdo com a verd,ad·eira .situação, aJim 
·de que o Estl).do não s·eja amanhã coagido ao pagamento dessa 
quantia a esses. j\lizes, conforme o. acórcl,ão que já foi Hdo nesta 

·Camara. (Muito bem; muito bem ). 

O SR. SOARES DOS SANTOS - Peço a palavra pe1a ordem. 
O SR . PRESIDENTE - Tern a palavra o nobre Deputado. 
O SR. SOARES DOS SANTOS (pela o1·àem) - Sr .. Presi-

dente, si eu lJ'l'ecisasse de provas que viessem corroborar. . . ( sus-
.sU1'1'0 ; o 01'aào1· senta-se) . 

O SR. PRESIDENTE - Attenção. Ha um -orador na tribuna. 
·(Restabelece-se o silencio) . 

O nobre Deputado pó de col).tinuar a dar suas explicações. 
O SR. SoARES DOS SANTOS - Si eu precisasse de provas que 

·viessetp corroborar a conducta caut-elosa que o r~lator do o•rçamen-
to da Guerra teve no seio da Commissão de Finanças, a argumen-

·tação que acaba de ser l-evantada pelo orador que p:1e precedeu 
·na tribuna viria justificai-as . 

Trata-se · -de uma questão de direito qu:e ainda não es~á Hqui-
·dada; trata-se de augmentar vencimentos de funccionarios e quaes-
quer que elles sejam, só este facto, só esta circumsta.ncia serviria, 
·como de facto serviu. para ·impedir que a Commissão de Finanças 
·foss e ad.ia.nte na satisfação dos intuitos da emenda a que se refere 
1l) nobre Deputado. 
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S. Ex. allegou, na sua argUmentação, que havia parecer da 
Comm,issão d.e Finanças augmentándo esses vencimentos de réis 
21:000$ para 29:000$000. 

Esse parecer, porém, ainda não . está assignado;· d·elle pediu 
vistá' o honrado Deputado d·e S. Paulo, Sr. Cardoso de Almeida. 
,., ,. Demais, ha ainda um facto que pesou grandemente na minha 

consciencia: é que uma commissão •especial, -nomeada por V. Ex. 
'Para reorganizar a justiça militar, consideran-do bem os- direitos 
dos funccionarios -em questão, não -os reconhece na extensão que 
pretende o nobr.e Deputado. · 

Não podia a Commissão de -F>inanças ir além do estudo feito 
por essa Commissão, que estudou a questão àe 1neritis. 

Bem sei; Sr. Pr-esidente, que se colloca em uma posição falsa, 
em uma posição antipathica quem vem aqui defender iiiter.esses 

'do Thesouro, quando se trata de interesses de funccionarios. 
' ('tJ.poiaàÕs e não apoiaào·s ) 

Mas a minha questão é •impessoal. 
Qualquer que seja a minha situação _em face desses funccio· 

narios ·elevados, -<iev.o dizer que me sinto rio d:ever de dizer que a 
Camara, em face do Regimento, não põde, de facto, ap.provar a 
emenda a que se ref·eriu o nobre Deputado. (Muito bem .) 

Eni ·.seguida é posta em votação e rejeitada a refe11ida emen-
da n. 9. 

E' annunciada a v-otação da seguinte em-enda, sob n. 10, do 
Sr. - Euzebio d.e Andrad-e: 

"Accrescente-se -onde convier: 
"Art. Na vigencta dêsta lei o Poder Executivo fica autori-

z-&.do a installar na Capital ·dO Estado de Alagôas um Collegio Mi-
l itar com identica organização ao da Capital da Republica, po-
d.endo abrir o necessarfo credito. " 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda e á de n. 11, a 
Commissão offereceu a seguinte .emenda substftütiva: 

"Art. O Governo pod:erá, na vigencia desta lei, installar nos 
Estados, onde julgar conveniente, collegios militar-es com identica 
organização ao da Capital da Rep'üblic'a, devendo r>ref·erir para 
séde dos mesmos as cidades em que ·os Gov-ernos dos respectivos 
Estados :fizerem cessão de predios apropriados, t-errenos ·e accesso-

. r~os ou ond.e o Gov-erno Federal possuir ·ed-ifícios proprios e os 
respectivos mobiliarias . 
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PaTa o cumprimento desse artigo, f.ica -o Governo auto·rizad•o a 
· abrir o necessario credito." 

Em seguida é posto a votos ·e approv.ad.o o :r.eferido substitu-
tivo da Commissão, ficando prejudicadas as emen.das ns. 10 e 11 . 

E' a.nnunciada a votação d:a seguinte émenda, sob n. 12, do 
Sr. Barbosa Lima, com par.ecer contrario á primeir:;t parte: 

"Art. Fica -o Governu autorizado a •incluir no regulamento 
da .Secretaria de Estad-o do Ministerio da Guerra a concessão aos 
respectivos empr·egados das . mesmas vantagens constantes do 
art. 155 .do regulamento para o Hospital Central do Exercito, ap.-
provado pelo· decreto n. 8. 647, d·e 3f de Março de 1911. 

A' rubrica 1" - Administração Geral, sub-Tubrica - Departa-
mento da Guerra - Corrija-se 'a dotação para dous contínuos civis 
a 1: 800$, para cada um, para que lhes seja votado o vencimento 
de 2: 400$, concedido ao emprego de continuo, como se vê linhas 
acima na proposta para seis contínuos. (Esse V·enCimento não 
pó de variaT com as pessoas. ) 

A' sub-rubrica - Imprensa Militar - ·em logar de quatro, 
d·iga-se se,is compositores. " 

O SR. PRESIDENTE - A' segunda parte desta emenda a 
Commissão offereceu a seguinte emenda substitutiva: 

A' tabella n. 1 - Administração geral - onde d1iz: 

1 continuo, d-iaria 
1 servente, odiaria 

6 contínu-os : 

GabinJete do MiniSt1'o 

Departamento ela Gue1-ra 

2$000 
1$000 

Ordenado.... . ................... 1:200$000 
Gil'latificação ... .. ... . ....... . .. . . 600$000 

10 ·Serventes, diaria ..... . ...•......... ·4$000 

" \ 
Totaes 

732$000 
36.6$00(} 

lO:~OO:jiOOU' 
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SecretaTia de Estado. 

6 serventes, dilolcia .................. . . 5:ji000 

diga·se : 
·Gabinete do Ministro 

1 continuo: 
Ordenado .. . .. . ... . .. ......... . 2:QgQ:ji000 
G.rati~icaç.ão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1: 040 :jiOOO 

1 servente, diaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:ji000 

Secretaria de Estado 

5 serventes, diaria .. . .. . . ............ . 5$000 

Depa?"tamento da Guen·a 

6 contimtos : 

Ordenado .. .... ....... . .... .. ..... 1:600$000 
Gr.a ti fi cação . .... .. ..... ... ..... . . 800:ji000 

11 serventes, diaria . ... . ............ . . 4$000 

A .approvação desta emenda impor.ta no augmento 
de desp eza na importanci.a de . . . .... . ....... . 
que, addicionada á que foi fíxada pelo projecto 
na importancia· de .. . . . . · ... . .. .. . ..... . .. . ... . 
·elevará .a despeza da tabella n . 1 por esta 
fórma: 

Administração geral ....... . .... .. ......... . ..... . 
que, comparada com a fixada pelo orçamento 
vigente, dará ainda o saldo de ....... ... .... . 
Pm favor do projecto. 

10:~~U:jiUUU 

il:DO:jiUUU 

l!:1~o:jiUUU 

~:15U:jiUUU 

14:40U:jiUUU 

1o :1U4:jiUUU 

7:45ll:jiUUU 

1.228:739$000 

l .llilo: 1~l :jiUUU 

94:10l$gou ·--, 
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ü augmento de v-encimentos d:o continuo e da dtaria dü servente 
do gabinete .do Ministro proveem da exigencia do fardamento, a 
que são obrigados. 

Em seguida, é posta a votos e rejeitada a referida 1 • parte <ta 
emenda n. 12. 

Posta a votos, é appro-vada a emenda s ubstitutiva da Commis-
são . á 2• parte da emenda n. 12. 

E' annunci.ada a votação -da seguinte -emenda sob n. Ul, do :Sr. 
Celso Bayma e outro : 

"Accrescente·se : 75: 660$ na verba para pagamento de venci-
mentos de mais seis prof.essm.,es vitalicl.os -e 1Jres adjuntos do üolleglo 
Militar, reintegrados por decreto dê 4 de novembro de 1nu." 

O SR. . PRESIDENTE - A esta emenda a Com missão offereceu 
a seguinte sub·emend.ã : 

"Accrescente-se in-tine : devendo ser r-eduzida da rubrica !!" a 
importancia d-e 90:300$ de gratificações ·correspondentes aos postos, 
que não são recebidas pelos oUiciaes docentes -das escolas militares, 
não pertencentes ao qUO-à1'0 especial, -e que foram· d-eclaradOS Vita-
licios por força do decr-eto n. 2.290, de 13 de dez-embro de 1nu. 

Como se vê, a emenda não trará augmento de despeza e serviu, 
pelo contrario. para corrigir as accumulações de gratificações que 
figuram na iei do orçamenfo e que haviam ficado desperce bidas no 
primeil'o estudo feito pelo relator do pres"ent-e par-ecer. 

Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda 
n. 13, com a sub-emenda aa Commissão. 

E' considerada pr-ejudicada a emenda n. 14. 
E' annunciada a votãção da -seguinte emenda sob n. 15, do 

Sr . Barbosa Lima e outro : 
Accr escente'se : 
Art. Na vigencia desta lei serão supprimidos, segundo preve o 

decreto n. 788, de janeiro de 1910, á medida que forem vangando, os -
cargos de cõadjuvantes do ensino theorico do·· Collegio Militar, aos 
quaes 'Se referem os arts. 45 -e 46 do respectivo :regulamento (decreto 
n . 6.425. de 29 de abril de 1907), asseguradas· -aos mesmos coadjuvan-
tes todas as vantagens e direitos outorgados pelo art. 11 da lei 
n. 2.290, de _13 d-e dezembro de 1910, a todo ·o pessoal ··então 'docente 
nos institutos de ensino militar. 

A' rubrica 4" - Instrucção· militar, · ~ ·sub-rubrica ·- Uoll-egio 
Mü'itar: 
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Em vez de cinco coadjuvantes clVlS, diga-se : 
Dez coadjuvantes do ensino theoríco, sendo cinco civis e ctnco 

militares membros do corpo docente e por isso incluídos no art. ll 
>da lei n. 2.290, de 13 de dezembro dê 1910" : 

Ordenado .. . ................... .. ......... 4:000,000 
· Gratificação. r ·. • • • • • • . . . . . . • . . . . • . . . • . . . • 2: OOO:jiOOU 

Deduza-s·e da verba s•, uma vez approvada esta emenda, a im· 
·J>ortancia da gratificação correspondente ao posto dos coadjuvan-
'tes militares. 

O SR. BARBOSA LIMA - Sr. P residente, peço a palavra 
1Jela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 
Deputado. 

O SR. BARBOSA LilY'IA (1Jela ordem ) - Sr. Presidente, peçc 
. .a retirada desta emenda, uma vez que sobre o assuPJ,pto a Garoara 
jã se Pt:onunciou em outro projecto. 

Consultada, a Camara consente na retirada da emenda. 
E' annunciada a votação da seguinte ·emenda ·sob n. 15 A, do 

·sr. João Vespucio e outros : 
Onde convi€r : 
"Auxiiio á R evista Milita?· de Porto Alegre, para su.a impressãc 

- 2:000$000." 
Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda 

'D. 15 A. 
E' an.nunciada a votação da s·eguinte emenda sob n. 16, do ~r. 

·Celso Bayma e outro : 
"Além dos vencimentos que percebem, fica concedida uma 

-diaria de 1$500 ao enfermeiro-mór e de 1$ aos ajudantes d·e enfer· 
meiros da Enfermaria lYiilitar de Florianopolis." 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Commissão apresen· 
i;ou a seguinte sub-emenda : 

"São aug:iiientada.s de 50 il lo as gratificações que r-ecebem oE 
f1mccionarios civis dos hospitaes de 2• classe e das. enfermarias de; 
·guarnições." 

Em seguida é posta a votos ·e approvada a referida emenda 
n . 16, com a sub-emenda da C<immissão. 
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E' annunciada a votação da seguii:tte emenda so~ n. 17, -do l:Sn 
Barbosa Lima, com parecer contrario ás 1" e 3" partes : 

"Transfira-se da rubrica 9" p&ra -o fim da .rubrica 8" a Stllb,ru-
brica que figura em primeiro logar naquella, e que se inscreve : 

439 asp·i.rantes a otticiaes ; fícando de ora em deante .assim. 
cenominada: 

\"erba 8• - 439 sub-tenentes, 'antigos aspiran,tes a -official -
· tquiparados aos guadas-maríriha. 

Acerescente-se : 
Art . Fica -o Govern-o autorizado .a regularizar a situação do-~ 

actuaes .aspirantes a official, equiparando-os, para todos os effet· 
tos, aos guardas-marinha e devenào -continuár fechadas as escolaf 
militare.s, até que fiquem reduzidos a 60 aqu·enes aspirantes e nãc 
exista. nenhum official excedente dos quadros n-õrmaes." 

O ·SR. PRESIDENTE - A' segunda parte 'desta emenda ::r 
CGJ.mara offer·eceu a seguinte emeJlda substitutiva : 

Art. Os aspirantes a officiaes terão, além dos vencimento< 
fixados pela lei n. 2.290, d:e 13 de dezembro de 1910, a diaria dE 
45, correndo a r·espectiva despeza por conta da rubrica 8" di:J orça 
mento da. Guerra, penultima · consignação." 

Em ;o;eguida é posta a votos e· rejeitada a referida 1" parti 
da emenda n . 17. 

E' annunciada a votação da 2• parte da emenda n. 17. 
O SR. ~OARES DOS s'ÃNTOS - Peço a palavra pela Ç>r,dem. 
O SR. PRESIDENTE .- Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. SOARES DOS SANTOS (pela o1·dém.) - Sr. Presidente~ 

ha um pequeno engano na ·elalioração desse substitutivo. 
Eu pediria a V. Ex. se dignasse consultar a Casa sobre si per-

mitte que esta emenda substitutiva seja dividida, para ser võ:tada 
em duas partes. 

A primeira, até a palavra Guer1·a, que, cõnvém, seja approvada~ 
e a segunda até final que. entendo deve ser rejeitada. 

Em seguida é posta a votos e apprevada a 1• parte do substi-
tutivo da Commissão, até a palavra (l'ne1'm. 

Posta a votos, é rejeitada a 2• parte do substitutivo. á 2• parte 
da emenda 17. 

Posta a votos, é rejeitad<t Q referida 3• e ultima parte da emenda· 
n. 17. 
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E' anrúmciada a votação da seguinte emenda sob n. 1!!, de 
.Sr. Irineu Machado : 

"5• rubrica - Arsenaes, etc. : 
Proponho que o quadro dos operarias, aprendizes e serventes do 

.Arsenal de Guerra do Rio de Janeirro seja o seguin.te : 

QUADRO PROPOSTO 

Classe · Quantidade 
·p ... . ........... ' .. ' ... . 
.2• ........... . ... ·I· . .... . 
"3" .• . •..•. • ...... . .• ... • . 

Ope1·arios 

Jornal 
49" 
63 
73 

Gratificação 
6$000 3$000 
5$334 2$666 
4$666 2$334 

4".. . . ... . . . .... .. . . ....... 78 
-s•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 

4$000 2$000 
3$334 1$666 

Classe 
1• .' ... ' ............... . 
2• . . . ...... .... .. . . . . .. . 
ga , ., . . .............. • . . 
4" . ... ... ' ..... . ... . ... . 
:s· ............. . . .... . . . 

382 

Quantidade 
24 
20 
22 
22 
"29" 

117 

S enJentes 

Jornal 
3$000 
2$200 
1$600 
1$000 

$500 

Desp. annual 
160: 965$00(< 
183:960:ji000 
186:515$000 
170:820$000 
217:175$000 

819:435$000 

·nesp. annual 
26:2!!0$000 
16:060$00C 
12:848$00( 

8:030$000 
5:292$500 

68:510$500 

Quantidade 
65 

Jornal 
4$000 

Desp. annual 
94 :900$000 

O SR. PRESIDENTE - A esta emenda a Comnüssão apresen-
tou a seguinte emenda sustitutiva : 

Árt. · o Governo ·poderá, na vigencia desta lei. augmentar o 
·quadro dos operarias do A'rsenal de Guerra -des.ta Capital, desd·e que 
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tenham sido installados os novos machinismos e quando' .fpr. jul- . 
gado necessario ·o refer-ido augmento para o serviço das ., officiiJ-as ---' 
ampliadas no mesmo Arsenal, correndo a respectiva. -despeza pela ta~ • 
bella 14•, sub-rubrica - Arsenaes, depositas e fortalezas. 

Em seguida é posta :a votos e ,approvada a -- referida emenda: 
substitutiva, ficando prejudicada a emenda ri. 18. 

E' annunciada a votação da seguinte -entenda sob n. 19, da 
Cominissão de Finanças. 

"A' rubrica n. 5 do 'Orçamento aecrescente-se : 5: 400:ji par!ll. 
pag.amento do almoxarife do Arsenal de Guerra de Porto A!egl."e, 
sendo 3: 600$ de or-denado •e 1: ·809$ de .gratificação." 

Em seguida é posta a votos -e approvada a r-eferida emenda 
n. 19. ., .•·r ·1 

E' annunc_iada a votação da seguinte emend-a sob n. 20, da 
Commissão de Finanças : 

"A' ~rubrica n. 1, ,accrescente-se : 
12 encan·-egado:s de depositos, officiaes reformados -com a ·gra-

tificação de 100$ m-enslj.es para cada um, devendo a despeza correr-
por conta da ultima consignação da tabella 8"." 

Em seguida é posta a votos e approvada a referida emenda 
n. 20. 

V•em á Mesa e é lida a seguinte 

DECLARAÇÃO DE VOTO 

Declaro que votei a favor da emenda n . 9, ao projecto n. 202,_-
de 1911, que fixa a despeza do Ministerio da Guerra, poT conside-
rar legitimo o direito que assiste aos _ juizes togados do Supremo-
Tribunal Militar, nos termos em que j\ldiciosamente está redtgida 
a emenda. 

Sala das .sessões, 18 de nov-embro de 1911. - Raymunào de 
Mi1·anda. 

O SR. PRIDSJDENTE - Os senhores que acham que -o pro-
jecto d-eve passar á 3• discussão assim emendado, queiram se Ie--
van tar. (Pausa.) 

Foi approvado. 
O pTojecto vai á respectiva Commissão _para -redigil-o de• accõr-

do com o vencido para a 3" discussão. 



SESSÃO .DE 20. DEl! NOVEMBRO I, 

N. 202 B .- ' :1911' 

REDACç..iO PARA 3" DISCUSSÃO DO PROJECTO N. 202, D.l:!]l:5T.I!l 
ANNO, QUE FIXA A DESPEZA DO MINISTERIO DA G U.I::ílH-
RA PARA O EXERCICIO DE 1912 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender 

em 1912 com ·os serviços a cargo do Ministerio da Guerra a quantia 
de 300: 000$, ouro, .e 79.249: 308$192, pãpel, a saõer : 

1 - Administração geral. Diminuida a proposta de 53:470$. 
sendo 24: 000$ de representação -do Minist~·o, 13: 000$ pela suppressão 
do logar de auditor do gabinete, ·14: 6-40$ pelll. suppressão das gra-
tificações · diarias a,os serv-entes braçaes do Departamento da Ad-
ministração, 1: 830$ pela suppressão de u;m sêrvente do· D-epartamen-
to -d-a Guerra. Augmen'tada de 11: 294$, sendo 2: 400$ de accrescimo 
de vencimentos de um continuo e 1: 830$ igüalmente ãe accrescimo 
para um servente, a,mbos privativos do gabinete do Ministro, a: 600$ 
Pelo au·gmento de 600$ annuaes a cada um dos seis contínuos do 
Departa,mento da Gurra, 1: 464$ d.e diarias . para mais um s ervent-e 
d_o mesmo Departam-ento ;e 2: 000$, na sub-rubr.ica~lmp-rensa Mili-
tar - para impr-essão da , Revis-ta Militar áe Porto Alegre. 

Total: 1., 23.8:203$600. 
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2 - Estado-Maior do Exercito. Conforme a tabella da :.::• pro-
posta : 44: 052$000. 

3 - Supremo Tribunal Militar e auditor·es. Deduzida da tabella 
3" da proposta a importancia de 13: 000$, relativa aos vencimentos 
do auditor do Estado-Maior ·do Exercito, logar supprimido. 

Total : 159: 300$000. 

4 - Ins'trucção !Militar. Supprimidos da proposta 10 : 000$, que 
eram destinad-os a gratificações por tratados, compendios, ~c., e 
augmentada a Tespe~tiya v·erba de 75..:. 600$ para paga)D.ento de ven-
cimentos a seis professores vitalicíos e seis adjuntos do üollegio 
Militar, reintegrados por decreto de 4 de novembro d·e 1910. 

Total: 1. ?20: 932$500 , 
5 - A:rsena.es, Depositas e Fortalezas . Aug.m-entada a consi-

gnação de 10: 800$ pru:a tl'es contramestr-es das offidnas do Arsenal 
de Guerra d·e Porto Alegre;. d·e ·5: 400$ :para _pagamento dõ'S venci-
mentos que -co.m•petem ao almoxari:fle do mesmo Arsen:al, e de 
13: 5•84$ ·para o ,pessoal encarregrudo do serviço ·de eléctricidade da 
fortal,eza .de '8. J toão. 

Total: 1.•8-88:014$659 . 

6 - F-abricas. Conforme a tabella 6• da proposta, 1.1,89 :·278$000. 
7 - Serviço d·e s·aude. Auglllentada a respectiva proposta de 

20: 160$. para attoo-der ·ao accrescimo de 50 o/o · ·sobre as gratifica-
ções dos f.unccionarios civis dos hospitaes de .2• classe e drus enfer-
marias das .guarnições. 

Total : 757:561$100 . 

·8 - 'Soldos e ,gratificações a officiaes. 1Dimin ui da a tabella 
correspond-ente de 2·56: >600$ re~eTentes a gratifi-cações .-para os offi-
daes d·o quadro -es·pecial ; .de 165:000$ d·estin~dos a diarias ,paTa os 
officia,es em traba.lho de campo e de 90: 300$ de gratifi-cações rela-
tivas aos postos, não Tecebid·as .peiQs oUi-oiaes do-centes, que fo-ram 
declarados v italidos por fo·rça da l-ei n. 2. 290, de 13 de dezembro 
de 1910. 

Total: 2L60-8: ·400$000 . 
9. .Sol-d<>s, etapás e gratificações de praças de 

pret>s, conforme a pro:posta. . . . . . . . . . . . . . . . 24. 388: 945$200 
10. Classes inructivrus. Oonforme a tabella 10• d.a, 

proposta •• •• •• • • o ••• ••• •• ••••••••••••••••• 7.124:101$133 



-11.- Ajudas de ·custô. Gonfom:ne a .. ta;hell!a 11" da. 
pr-op•os-ta ................................ . . 

12. OoloniaJS militar-es. De accôrdo com a tabella 
1!2" -da .proposta .... .. ... ·· .. ... . ..... . ... . 

13. Obras militares. Reduzida a tabella 13" -da 
:pro;pusta .da quantia de 9 :•855$ destinada á 
conservação do edifício da Escola d:e Arti-
lhari-a- -e Engenharia, total ............... . 

400:000$000 

44:720$000 

3.000:000$000 

14. !Material. Dimi•nui-da a tabella 14" da pro'Posta das seguintes 
quantias: 

Insr(;ru{)ção militar, -ex'Pedi·entes ·e -des'Pezas -div-ersaJS das eooolas 
de estad<hmai-or .e artilhari-a, .diminuid:a a quantÍia d•e 15:000$ por 
terem sido r -ed·uzida,s as üonsignaçõeis par.a cada ·uma d:ellaJS a 
,10: 000$, ficando .augmt:nt:ada -d·e 1 : 000$ a consignação cor-respon-
dente para a Escol•a de Guer~a. 

Coll:egio Militar : 
!Diminuída -de 1•30 : 000$ a impo•Dtanda orçada ;pela prop•osta pa-

ra o -enxoval, l-avagem -e ·eng·ommagem, por ter pa,ssa,do o enxoval 
a ser suppri-do pela verba ·Fardamento. 

~,·abricas: 

lRed·uzida de 40: 000$ a consignação para a Fabrica -de P.olv-ora 
do Piquete ·e d:e 20:000$ a da fabri-ca -da Estrella. 

Fa)r-damento: 
Inclui-do o fo:rnecimento !p.ara .os alumnos gratuitos do Colle-

gio Militar ·e diminui da -a r espectiva c-onsignaçã.o de 450: 000$000. 
Despezas diversas ; 
Sui):primida a verba ·de 50: 000$ destinada á Inv·ernad:a de 

Sayca:n; reduzida .d•e 50.:.000$ a consignação 30, fi.can-dÇ> redigida do 
s-eg-uinte mod-o: 

J>:a;r-a .o·s tr-abalhos de 1-evaaltam·ento d<a Carta Geral da Repu-
blicá, i-ncluídos os v·en·cim-entos dos auxiliares -civis. expediente e 
des.p•ezas div-ersas. Da,s ·cu-astg;naçõe;s para •as ·d·es.pez.as miudas . dos 

-estabe~ec-i-mento-s des-ta üa;pita-l supprimam-·s·e 3<6: 000$, que ·eram 
destina,dos 24:000$ ao direetor da Flabri-ca de ·P.olv-o:ra d.o .Piquete _e 
12: 000$ ao -dir-ector do ·kDS:enal .de <Guerra d·esta Capital. E augmen~ 
_ta;da,s as s-eguintes co.nsignaçõe·s: •d:e .20:000$ para .as despezas -de 

_ ex-p·edi-ente e co.m·pra ·de !iyro.s •e revistas ;para o -Estad-o Maior:~ do 

28 



Exercito; ,d·e-20:000$ para a F.abrtoa .de Cartuchqs e Artt~f~cto.s de 
Guerra; d!e 2: 400$ .para a bri-gada mb:ta desta Cap.Lta:l. 

. . . Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12. 5.85; 800$000 

15. Com missões em paizes estrangeiros : 
(Ouro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 300: 000$000 

Art. _ 2.~ E'. o Presidente da R epubli ca autoTiza.do: 
a) .a m andar a .outros .paizes, como addidos militar-es em com-

missão, oHieiaes superiores ou capiltães habilitados; que- tenham 
prova,d:o- ca:pa,cid.ade e -apUctfuo ou ·pr.ocluzi-c1o algum trabalho ou in-

·: v·en:to· util, correndo a r espectiva ctes.peza pela verba 15 elo a rtigo 
anteceden·te; 

b) a oonstr·uir no local mais conv-eni•en-te um gran-de campo ·de 
instrucção para as tro;pa,s .das diffe:r en tes >armas dü Exercito; 

c) a realizar contractos, por tempo nunca maio;r -d·e .cinco an-
u as, quando versarem sob1'e constru-cções, armament<os, Llluminação 
de esta:beJ.ecimen.tos militares, .equipamentos e fardamentos, poden-
do mandar confeccionar estes nas séd·es das irnsp·ecções e oomman-
dos das .guarnições; 

cl) a crear um parq·ue .d·e aerostação militar e reàlizar, na vi-
gcncia desta J.e-i. um ·Concurso para 'llav·eg·ação aérea, .poclendo m rur-
car premi-os a:tJé .a importancia d e 50 : 000$, ex.pedindo previamente 
as- inst.r.ucções neoessaTias •ao mesmo concurso; 

e) a ·emanópa:r a ·Colonia militar da foz .do Jigu.assu', no Es-
tado do Paraná, cr ea'lldo ~.lli o oommalld•o d-e guarnição e fronteira 
d-o Alto Pal'aná; 

f) .a ma,ndar, r(Lentr·O dos 1'8CUTSOS -orçamentarios, Qffici·aes d-O 
Ex·ercito servir-em arregimenta.dos nos ·ex-er-citas -estrangeiros, bem 
assim -estudarem ·em outros paizes ·OS serviços de campanha das di-

-v•ersas re.speciaUdad•es, inoluida a rprnati-ca de a.ero-nav·egação, de-
Vle-ndo os m esmos r-emetter semestralmente ao Ministerio d.a Guer-
ra o seu r .e!a;to.rio e ficando a in-da ob:r1gados a con.tirnuar servindo 
ar r-egimentados por .dous •an.rws con•s·ecutivos, a ;paTtir d.a data em 
que tiv-er"m -reg-r·ess•ad.o ao rB.razil. Quanto aJOS officiaes incumbidos 
de ·estudar os serviços de •camp-anha, ficam igualmente obrigados a 
·àpresen:tar no fim .da co-mmtssão memor-ias 'escriptas e Telativas rao 



assumpto, com idéas susc-eptivels de serem applicadas ao Exer-
cito nacional . 

y) a ·Contf111ctar pro~esso1·es estran~eiros e instructores ·estran-
geiros pará servirem na Escola Superior de Guerra e ·na Escola Pra-
tica do Exercito, abrindo para ·esse fim os creditos que fol'em jul-
gados necessaíl'ios. 

Art.. 3.° Continua em v·igo-r a d·isposlção do art. 3° da I.ei n. 
1. 687 d·e 13 de agosto de 1907, .par·a pagamento dos soldos devidos 
aos volun.tarios e 'I'elativos ·aos e~ercicios anterior·es . ás datas dos 
reconhecimentos dos dtireitos do-s mesmos ao-s Tef-eridos soldos vi-
<talicios. 

Art. 4. 0 T·em direito á gratificação mensal d·e 8$ a pr.a(}a de 
pr.et não graduada ·e ·enganjada .de accôrdo com o parag.rapho unico 
do art. 73 do oregulw:m.ento que balixou ·com o decreto n. 6.947, de 
8' ·de maio de 1908 . 

:Art . 5. 0 Aos offici-aes pr.omovidos serão abonadas, mediante 
requeTi.mento, as .seguintes impOJ·,tandas, para ser.em .descontadas 
pela clecima parte do I'espectiv.o soldo mensal: 

De segundos ten·ente:s a capitães ............... . 
De majores a coTon·eis ............. . .......... . 
Di! generaes . . ..... .. . ...... . . . .... . .. . . .. .. ... . . . . .. . 

600$000 
800$000 

1:200$000 

Art. 6.• Os aspirantes a officirues terão, .além dos vencimentos 
fixados pela lei ill. t2 .·290, de 13 de dezembro de 1910, a diaria de 
4$, corr.end.o a respectiv.a d•es'j>eza por conta da Tubri.ca !s• .do orça-
mento d:a ,guerra. 

Ar.t. 7.0 O ·Governo pod•erlá na vJ.gencia desta .lei instaUa1' nos 
Esta-dos. on•de julgar ·conv·eniente, collegios militar·es com ident!ca 
organização ao ·d•a Oapi•tal da Repuoblica, devendo pr-eferir para sé-
de d•os m•esmos a.s cidllldes em que os governos dos :respectivos Es-
tados fizerem ·Cessão de ·PT·edio apropriados, terrenos e .acoessorios, 
ou ond·e o gov•erno feder-al possuir •edifícios pTo:rpr-ios e os :respe-
ctivos mobiliarias. · 

Para o cumpri:mento deste a rtigo fica o Gov.erno .autoTizado a 
ab.rir o necessaJrio .CT·edito. 

:Al't. 8.0 O Governo pod·erá, n.a vigencia d.esta lei, au.gmentar o 
quad:·o ·dos op•er.arios do Arsooal de Guerra d·esta C-ap-ital, desd:e 
que otenb:am s·i.do Lrustalla;dos o·s nov·os machinismos e quando fô;r 
jul.!l;<td'O :tl'ec·essario •o :refe.Tid·O· auffill!~nto pam ·o s~rviço . das offid-
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nas 1!tnpliad.3Js 'lllO mesmo ·ars·enaJ., corre-ni:lo a r-espectiva despe:?ia pe!a 
tabelioa 14", sub-rubrica - Arsen3Jes, depositos e -fortalezas, 

Art. 11 .° Ficam rest'3ibel•ectd-os no De·p31rtamento da Adminis-
traçã:J -o-s 12 -encarregad-os -d·e ·d·eposi.tos, offi-ciaes reformad•os com a 
gratificação d·e 100$ mensaes coada ·um, devendo ·a despeza correr 
por co<11.ta da ultima constgnação da tabella s• . 

Art. 10. Revü·g3Jtn-'Se as disposições em contrario. 
1S:a1a odaJs Go.mmissões, 20 de n-ov·embr-o •éLe I-9n. - Ribeiilro Jun-

queira, presi-d·ente. - Soares (!;os Santos, relator. - Homero 'Ba-
ptista.- Cardoso de Almei-da. - Erico Coelho. - AlcVnido Guana-
ba.ra. - Antonio Carlos. - Passos M1ft·anda Filho. - Sergio Sa-
baia. - Pedro Pernambuco. 

\ .- -. 



NOTA 

Em 24 de novembro. entra em 3.• discussão o p·rojecto. São li-
das varia;S emendas. Fala o tSr. Barbosa Lima. 

!Entre as •diversas em•endl!ls a;presentadas, tha a1gumas que não 
podem ser aooeitas e que são ·as seguin•tes: 

Accresoente-se ao n. 14: 
iRestabeiecida a dtaria de 500 T<éis para os operarias e serven-

tes do Departamento da Administração da Guerra .que .entrarem 
para o serviço antes das 9 ho1'as .da manhã e sahirem depois do 
expediente. d·estaque-se d.o total da ver·ba do n. 14 .do Orçamento 
da Guerra a quantia ·de 2~: 000$ p·ara tal pagamento. ' 

tSaia das sessões, 24 •de noV'embro de 1'911 . - Nicanor do Nas- . 
lAmento. - Per~ira Brag.a. 

[)estaque"S•e da verba "!Material" a importancia de 4: 800$ pa:ra 
a gratificação d·e 3: 400$, respectivamente, ao compositor-paginador 
civil e ao .compositor-revis-or civil ·da Imprensa Militar, equipara-
dos os v.endmentos aos dos me<&tr.es e contra: mestres ·do ·Arsenal · 
de !Guerra do Rio -de Janeiro. 

·saia das s·essões, 23 de nov·embro de 1'911. - Irine1b Machado. 
João· Vespucio de Abt·eu e Silva. - Coelho Netto. - Au·reLio 

Amorvrn. - B ethencou1·t da Silva Fli lho. - Faria So1vto. - José 
Oárlos. 

Da .consigna ção "Diversas v-!l!frta.ge:B.s " {!.a V•Bl"·ba "Instrucção Mi-
litar" destaque-se a quantia de 3:540$ pa.ra o s eguinte: 
Gratificação para •o porteiro da ·Bibliotheca do ·Exercito 
I •lem para o guaTda . . ........ . .. . . . .. . ...... . . .. . .. . 
Idem p·ara D serven-te . . . .... . .... · .~- ...... . .. . ...... . 

1 :200$000 
1:740$000 

600$000 

3:540$000 
Sala das s essões, 23 de novembro d·e 1911. - Luiz A.aol1J7W. 

Oa.,.zos Oewalcant1. . - lAmenhcb L i.ns. - José Mur·Mnho. 
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Em 25 falia o Sr. Ba;rbolla Li-ma. São lidas emendas. 
iDas -emendas rupresenta;das, a Mesa não p6de ·aoceitar as se-

guint es por serem infri-ngentes do Regim-ento : 
Onde convier : 
<Pela presente em enda fica o -Governo autoriZ'31d-o ·a ·restaurar a 

disposição orçamenta:ria doe 1911 (materiaes, da verba 13• clau-
s·ula 5• (quint:a) doa l•etra d,- do ·a:!'lt.. 2, que fi,gU'JliL ;n'O orçamento_ 

· pas:ead-o. 
·Sala das -sess.ões, d-e novembro d-e_ 1911 . - Oor.reija Detreit(J,8. 

Onde convi-er : · 
Fica restabelecidá a emenda sob. n. 13 apresentáda em 1910, 

q}le é a seguinte: ·abo:n·a:r--s·e ·a ·cada uma das p-raças -de pr·et d·e que 
- trata o n. 9 do art . 1° ·d·o p:rojecto -elabor!!Jd-o pe~a _Oonimissão d-e 
Finanças, para o ex·e:rcicio de 1'911 (a t itulo ·d·e gratificação) , uma 
d iari-a d·e 2$000. 

Sala· da;s .s-essões. d'e novem:bro de 191L - Corr eia Dejreitas. 
Em 2.8 faliam os Sr s. Irineu Machado, Defreitas e Soc"!,res 

-Sa!l!tos. São li-das va2·ias emendas. 
Art. Os acturues auxiliares de escripta -e:xtranumerarios do 

Hospit al Cent ral do ·Exercito poderão ser n-ome31dos, qua'!l:do hou-
ver: v-agas, quartos escriptu-rarios do mesmo estabelecimento, inde-
pendente de concu-r<lil e _a juizo ·do Govern-o. 

:Sala das sessões, -27 de novembro d·e 1911. - Pruaenoilo MJ,la,• 
nez. ~ TaVOIJ·es Cavazcanti. - BerapMco aa Nobrega. 

- ·--
Art. Só_ seJ'Iã cont31clo par-a _:3-ntiguidooe n-o serviço mi-litar 

o t~j:inp-o . de 'exer-cic!o d•e fu-n·cções . ~xclullivament-e militares . 
. 1S:al<a d'as s essões, 28 d·e novembro ·de 1911. - Josino de Araujo. 



SESSÃO DE 2 DE DEZEMBRO 

. >. - . ~ - ,;-·_ . 

N . 202 C.- 1911 

FIXA A -DESPEZA DO •MrNI,STERIO DA GUER'RA PARA O 
EXERCICIO DE 1912 ; COM PARECER DA OOMMISSÃO DE 

FINANÇAS A'H EMENDAS OFFERECIDAS IDM 3• DIS -
cuss_:w 

N . l-Acrescente-se, cnde convier 
ATt. Os offi cia;es do quadro. de cirurgiões der!tistas do Co-!'-

po d e iSaude do Ex·ercito t erão 1as :mesmas honras, .privi!eg·ios, E-
berdade.s, isenç:ões, franquêzas e garantias de que gozam cd offi-
~iaes pha-rmac~uti:;os . d~ pqst~s • iguae;; -áquel':es. -_ Freã13r-ico .!?.:w-
ges. 

Esta em en da, por su'a n-at U!reza; sendo extr an.ha á mat e!'Ü!. 01:-
çamentaria, não eleve ser inclui-da mrs cli&posiç:ões ele luna lei an-
nua, pelo que a Commissão é de pa.Tecer q:ue e!la deve ser ·!'eje!t:'!.da. 

N. 2·- Art. Fica o Gov·erno -autoriza;do a cont r a;ctar um -chiiilli-
co estrangeiro, especial-ista, para o laborato1·io da Fabrica de Pol-
vora s·eiill Fumaça, ·co·rrendo a rrespectiva d·espeza ;pela. verba 6•, 
rubrica - Fabrica de Polyo.ra· Piquete e sub-rub:rica--~aborato't}o . 

-J(J/üj.-"V:ei'{Jur;i;o . :e _ :uútro.s. ~ _.: __ ._;;. ! :_:~~ _ _ .:·.·c .... :. ; : ·_ .:. :,_ , .~ • .:.::.~ ~ . ...:_;.:, 
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A medi.da contida nesta emenda é proveitosa por wata:r da es-
colha de um profissional que se faz p.reciso naquelle estabeleci-
mento pelo tempo necessario afi.m d·e que outros cbi.micos al'J e:x.is-
tentes adqui·ram a pratica sufficiente e como essa provi<iencia não 
a1Leran:á despezas por ser a mesma realizada dentro de verbas de-
terminadas no r·espectivo orçamento, a Commissão i?. d·e opinâo que 
a emenda deve ser approvada. 

N. 3- O director da Conrederação -do Tiro Brasilei-ro, quando 
fur official refo-rmad•o, terá -a gratificação annual de 6:000$ , cor-
rendo a resp-ectiva despeza por conta da verba 14• sub-rubrica,-
ãespezas aiversas - consignaçãe 31. - João Vespucio e outros. 

O r-egulamento da Confed-eração do Tiro determina que o di.Jre-
ctor da mesma ·deve receber por a .nno, quan.d.o seja um civil, 
a:quella quantia ( 6: 000$) mas I'estrin.ge -.a ~: 000$ de gratificaçãio 
esses vencimentos para o •official r-eformado. 

Ora, como ,o ref-erido .regulamento não impede que o directo-r 
possa ser um fun.cci onari'o ap·osentado, em cujo caso elle· r ecebe-ria, 
além das vantagens de sua aposentadoria. o·s vencimentos .mrurca-
dos naqueJ.le regula;mento par-R. o director civ-i\ l'esulta . dabi uma 
evidente desi!\'ual·d·ad ~:> que a emenda manda suppr•i;nrir, sem que 
de sua approvação possa r esultar um onus pa>ra •o Thespuro, visto 
como a r espectiva des-peza foi prevista no projecto de orçamento. 
A Com-missão acceita a emenda. 

·N. 4-A.rt. O Gov-erno poderá ·nomear para ·servir nos -depo-
sitas, rursena,es de gu-erra e institutos de- ensino militar, em cargos 
de administração. não previstos pelo a1·t. 12, ·1ettra a) da l.ei 
n. 2.290, de 13 ·de Dezembro de 1910, os officiaes reformados do 
Ex-ercito, percebendo estes, além -d-as van-tagens d·e sua r eforma, a 
gratifi-cação a.nnual de 12 :000$, que ·deverá ·oorrer por -conta da 
re>spectiva cons'ignaçãJo (diver-sos s-erviços) da iallella s•.-João 
Vespucio e outros . 

Esta .emenda torna-se necessaria como medida lembrada paTa 
facilitar ao Gove-rno a substituição ·dos offici:aes activos que estãe 
actual!fi•ente s-ervindo €llll commi,ssõ·es div.ers·as naq.ueUes es•trube•le-

. .clm-entos., pelos refor.ma-d·os com va:ritageill -!>~ra .. o .:S!lll;'V~§l . ~jJ.i_tqr.. 



A Commissão •acceHa a -emenda, que não trará augmento para o 
Thesouro, v~sto como a respectiva despeza· irá correr por co-nta d·e 
uma verbJJ, já cqnsignada no. proj·ect:o. 

N. 5 -- ·Na verba· 4", mateTiwl, sub-rubrica instrucção militar · 
deduzam-se 10:000$ da consignação lavagern e engomrnagem . de 
roupa dos alu-rnnos do Ool/.egio M-ilita1· e · ·augmente-s·e de igual 
quantia a consignação destinada á comp,ra d-e material para as au-
las do mesmo ·estabele.cimento.-João V espu cio e outros. 

Trat•ando-s·e d-e uma medida que se faz _ necessaria e que não 
elevará as de-spezas, a Commissã-o é d·e parecer que .a emenda deve 
ser appno•vada .. 

N. 6-Ao art. 2°, alin.ea d) 
On•de diz: porque de aerostação, -substitua,se porque de 

aviação; o mais como. :está.-AuTelio · AmoTint. 
No pr:o,jecto já ap-provado .pe'a Ca:mara existe a seguinte des-

ignação : 
Art. 2°, loettr·a d): A crear um par-que -de aerostação militar e 

l'ea.lizar, na vi.gencia ·des•ta lei, um concurso para navegaÇão ·aer ea, 
poden·do mar.c<t~r premias até ã -imp:ortan-cia de 50:000$, expedindo 
préviamente as instrucções n-ece·ssarias ao J?lesmo c-oncurso. 

A em enda manda substituir nesta disposição a p·aliwra ae1·os·- . 
tação por esta -oubra: av-iação. 

Embo1r-a tra.tando-se d·e uma modificação -qqE) pouco valor tem 
na pratica por emquanto, a Commissão _julga, ent-r·eta.nto, . que a 
emenda póde ser aceita sem inconveniente. , 

N. 7-Art. Da verl:>a-Obras MilP.ar-es-destaque-se a impor-
tancia de 200: 000$ :para a ·.reconstrucção do quadro -e enferi!laria 
militares de M-anáos.-AuTeUo Amorim, 

A emenda lembrada pela emen·da n _ 7 r ·epTesenta uma provi-
dencia que -o Governo oestá habilitad•o a ·satisfazer po:r conta de 
consignações j·á contempladas pelo proj·ec"-o. 

Por occasião da 2• discussão deste mesJlllo, projecto, a Camara 
rejeitou uma -outra -emenda -c-onsi-gnando v·erba -especi 3.1 para con-
strunção -de um quartel na cap.ital do Estado da P.arahyha, sob o 
f:tm·damento ·de q,ue ·ao Gover-n,o .conw~e +.e _a . in~ciat~~a par~- yea' i-
zaçã:o de taes obras . . . ' . ·- ..... : ~ ,_ 



.A.pezar de r·econhecer por lnformações particulrures que o quar-
. tel ·e a ·enfermaria de IY.Ia.náos se encontram presentémente ·em máo -

estado de- consrvação, a Commissão ·entende todavia I\ãO ser neces-
s·ar]o o alvitre da ·emenda, que manda, sem orçamento organizado, 
destacar arbitrariàmente 200:000$ -da verba-{)bras militares -
para tornrur effectiva a l.'eferida construcção. 

O Governo ·está habili•tado ·a ...s~ti~fazer este mellwramento 
d·entro ~os recursos votados .para o orçamento futuro . A emenda, ê 
pois, desnecessarla . 

N . 8~Fica auto;rizado -o Poder Executivo a -construir uma 
pon•te -no ;rio Ibicuhy, Estado -do Rio Grande -do Sul, .passo denomi-
n<JJdo Itaum, por conta da verba 13"-übras milltares. - Homero 
Baptista. 

A ponte so.bre o Ibicu·hy será d·e grande vantagem p<l!l'a .com-
municação ·das ·forças que se ·encontram naqu.ella pal'te da frontei-
ra Ri-o Grande do Sul com o ·interioc no mesmo Esta;d·o e ·a sua 
utilidad•e Cl'escerá por occasião •dll!s ·cheias que interceptam constan-
t emente na estação invern,osa a refeTida passagem. 

Conhecedor desta circumstancia e das diffuculdad·es com que 
lutam as forças do E:x;ercito, ;es•acionadas naquelle ponto l·ongi-n-
quo da Republica, o Governo poderá attender •á requis.ição da 
emenda que autoriza a construccão da ponte sem· v·erba limitada e · 
sem exceder á consignação orçamentaria d estina;da. a obr<l!S mili-
tares, o que ·dá ao mesmo governo ·a liberdade :p.ara 1realiza.r .acquelle 
melho,ramento ·eom a maxima ·economia, no ints!·esse ·propnamente 
do Exercito e da d·efesa nacional. 

Desde que não se trata de uma ponte metalica, que <lO·nsumiria 
grandes capitaes, a Commissão é de prurecer que a emenda póde 
ser acceita nos t ermos ·em que está redigida por se tratar doe uma 
simples autorização de que o0 Go·v-erno fará uso ou n ã:o, s·egundo os 
Tecursos de que puder diiJpôr par-a ccnstruk a r efe!'ida ponte. 

N. 9~0 art. 2°, Jettra g) redija-se a ssim : 
g) a contractrur professor·es ·especiaes ,e instructores estl'an-

geh,os par.a s·e·rvir·611ll na Escola ·super-i·o•r •d·e Guer-ra e na Escola 
Pratica do Exercito, ass·im como na Escola Militar, abir~n·do para 
esse fiom os creditos que for;em julgllidos micessarios. _;Ferreira 
Bf'a1fa. 
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A emenda au t.o.riza o Governo a contJratar professores espe-
ciaes, a juizo ·do mesmo governo, para a Escola Militar, que não· 
estava .contemplada no projecto. 

A Commissãc acceita a emenda. 

N . 10-Accrescente-LSe em § ao art. 7° : 
.Para, os co1J.egios militar·es a .. que se r efe,re este artigo, o Ge-

ne poderâ nomear .como lentes os ci·f is ·com as necessarias habili t-a-
ções-José Bonitacio. 

Esta emend·a não tem cabimento cc.mo disposiçãJo orçamen-
taria. 

A nomeação -dos professores pliira os collegios anilitar es, lli o 
Governo se dispuz,er a servh"se d·a autorização contida no art. 7° 
do pro·jecGo, depende11á de ·disposição contida no ·regulamen~ o 

adap tado pa:ra os rel!eridos colleglos. E, como péJ.os r·egulamentos 
. que teem vig.orado para actua.l ç,oll egin desta ·C1l!pital, o Governo 
tem s.!do autorizado a ·nomeai!.' civis ·para os loga·l'es de docen~.es, é 
possiv·el que essa disposição continue, visw que o an:t. 7° citado de· 
clara que os collegios militares de que t1'a;ta a emenda terão 01=ga-
nízação ide-n:Uca a;,o d·a Capital d·a RepubHca . 

A emenda é, portanto, desnecessaria. 

N. n...:....Ao mrt . 8°, depois das palavras " dest~ .capital ", accres-
cente-se: 

" podendo acabar co.m a dis<tincçÍÍio entre officiaes de 1• e 2• 
classe, caso julgue conveniente".-Irineu Machacto. 

Tratan-do-se de uma au+nrização ·de que o governo pod·erá utili-
zar'-se ou não. segundo as .necessidades do serviço d() Arsenal de 
Guer,ra desta CaP'ital, a Commissão .acoeita a emenda . 

N. 12-Ao art. 1°, n. 7~Serviço de s·aude, áccrescent~e 
o· enfermeiro-mór perceberá quatro ·etapas; os enfe'l'meill·os de 

1" cla;sse duas e ns de 2• uma, deduzidas ·da v·erba ll', su-b-rubrica 
etapas.-H. G1.wge~. 

Os .enfermeiros od;o Hos.pital •Central -do Exer·oito .tiveram os 
seus vencimentos :r;nuito au.gmen·tados pelo . T·eguJ.amento . g,~e _ V'i_g"~ .. 
r a _ naq.ue1~e _estabelecimento. · 
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_A sua ·situaçã:o, compa.radamenote com a \. dos demais enfer-
mei:t'IOS dos ·hcospJtaes de 2• classe, é s'OrP'r·ehendente . 

O quadro segu~nte mostra essa dHferenç-a. 
No Hospital Central (1• classe) -: 

Enfffi'Dleiro-mór, vencimento annual ......... · ....... . 
Enfermeiro · de 1 • classe, ·idem, Jdem, ... ......... .... . 
Enferme;i ro d·e 2• .classe, idem, idem ...... . . . ...... . 

Nos hospitaes de 2• classe 

Enfermeiro-mór, vencimentos .annual. .. . . .......... . 
Enfermeil"o, idem, -idem ............ : .............. . 
Ajudante de enfetl'meiro, idem, id·em .... . ....... . .. . 

3:960$000 
3:600$000 
3:240$000 

1: 0~0$000 ' 

780$000 
600$000 

Quer dizer que, emquanto o enf•enme·iro·-mór do Hospital Cen-
tral vence 330$ mensaes, -os enfermeiros d·e 1 • ·classe do mesmo ·hos-
pital vencem mensalmente 300$ -e os de 2• cLasse vencem 270$ por 
mez, o •enfermeiro-mc:i,r d·e um ho·spital de 2• ol·asse tem 85$ ·por 
meZ, os enfermeiros dos mesmos ·estabelecimentos teem mens-al-
mente 65$ e os ajudant•es de enfermeiros teEm 50$ mensaes. 

T·odavia a ·emenda mand~ dar etâpas aJos primeiro-s, -com es .. 
quecimento dos segund-os. 

Demais, ·estando as e•bapas fixadas p-a.i-a- iim determinado nu-
mero de praças, não -oonvém dessa verba fixada sejam •r etirádas no-· 
vas ·impo·r.taucias .p-ara pagamento de .etapas nãio previs<às; o que 
forçaria a decr-etação de credi-to supplementa'i·- para refoo-ça~· op-
portunamente aquella verba. 

Por taes motivos a · Commissã-o é de parecer ·que a ·emenda 
deve -ser rejeitada. 

N. 13-Ao a.rt. 1 •, sub rubrica n. 9, diga-se : 
Os officiaes invalidas asylados terã-o -direito, qualquer · que 

seja a sua graduação, •ao numero de etapas correspondente ao pri-
meiro pos-to da hi·erarchia militar, deduzida a importan.cia do 
item, •etapas a azylados, etc. 

A consignação de 200: 000$ de que trata a pres-ente emenda Te-
fere,se a etapas paJra os asylado·s praças de pret e não é justo que 
s·e tire destas a verba par·a pagarp,ento do que "lhes compete para_ 
fo-rnecer aos off~çiaes . Além {li;;iiv mui tos .destes, .por tere1;ll.. se~: 
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vicos prestados na oampa.nha d-o Paraguay, tiver am os seus ven-
cimentos r egulados pela nova tabella de V'enci.mentos militrures, o 
que augm enta a injus tiça da providencia ·lembrada pela emenda. 

O assumpto, aliás, já foi r esolvi-do pela l ei n. 1. 473, de 9 de 
Jan,eir-o de 1906, que em •seu art. 16 consigna o dh·eito que teem 
os officiaes invalidas ao pagamento de meia etapa, diaria de 2$000, 
quando r ecolhidos ao Asylo de Inval.idos da Pat ria, e com esse• 
fim o pr.oj•ecto consigna na rubrica. 8• a quantia de 150: 000$ para 
attender á exigencia daquelle artigo de Iet. 

A -emenda não deve ser accceita. 

N. 14--,Art. O tempo de serviço militar obrigatorio será du-
plicado quando os •sortead-os fOl'em analphabetos. A estes será mi-
nistrada nos r espectivos quart·eis a instrucçã o primaria e poderão 
ser ·dis·pensado.s do :res-to do tempo •de serviço. duplicado quando 
approvados •em exame primaria, que sen-á feito perante uma com-
missão de offici3Jes. - Jos.ino de Araujo. 

A -emenda n . 14 altera a disposição ·de uma l ei pevmanente 
que torna o tempo de serviço independente -da condição d-e anal-
phabetismo. Além disso as escolas regimentaes existentes em · -to-
das as unidad<es do Ex-ercito são appropriadas ao fim a que se des-
tina a em enda, de SQrte que es ta não vir·á innovar cousa n enhuma 
quanto ás i):rovidencias lembradas para instruir -os nossos sol-
dados. 

A Commissão, p el-os motivos expostos, é contraria á emenda; 
não deixa, entretanto, de :reconhecer o intuito louvavel que tev·e o 
autor da referida emenda, lembrando providencias no sentido de 
ter a;ppltcação -conveniente, -s·egundo o seu juiz_o, a lei que instituiu 
o sorteio militar no Brazil. · 

N. 15-Accrescente-se ond·e convien-
Continúa em vigor o a rt . 97 da le i n. 2.356, d·e 31 de Dezem· 

bro d-e 1910.-Ba?·bosa Limct. 

A dispo-sição de que rtrata 10 artigo de l·éi cltado, ·.manda· que os 
funccio·nari•os publicas da União, civis -o u militar es, quando postos 
ã disposição ·dos governad-ores ·dos Estados; perderão •os vencimen.-
tos dec-orren:t.es de seus' -cargos ·emquanto delles ·estiv•er em · a tas-
tados ' por ·aqueÍle. moti-io. · · . ' 
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Um -dos casos previstos pela emenda e o unico que ·póde ser 
trata-do no .Orçamento da Guerra, é o d.e officiaes que estão -aduat--
mente servindo nas .po:kias es ··-adoaes. Estes, porém, recebem 
pelos cofres da União simplesmente as im.portancias dos soldos re-
lativos ãs suas patentes, garantia,s que ·el:les tee.m quando sujeitos 
a pr.ocesso e até mesmo -quan,do condemnados, -desde que .esta con-
.d.emnação não os olJrigue a 8ere.rn eliminados da classe. 

O soldo é uma condição inherente · á patente, d·elle não se 
3ipartand-o o offici3!1 em nenhuma hypo•thes•e, que o acompanha 
poTt-nta?·tem pelo direito que existe a os heTdeiros de peTceberem 
o meio s·oldo co!ITespond·ente á pa:;ente do official fal'-ecido. 

Além disso os officiaes do· Ex·er·ci<to que •estão á frente ·das po-
lidas dos Estados estão p-restando um serviço militar da maiOT 
impo1'tancia .po:r.que serv-irão para ins•bruir a.quellas mili-oias, dan-
do-lhes o v.alor technico ·e a competen,cia profJ.ssiorual equival.ente 
á do Exer0ito, de m-odo a constituh·ean ·de facto as forças •estad.oaes o 
exm·oito el e 2" linha, que s·e toTn.a pnmiso para compl-etar os ele-
mentos d·e defesa do paiz. 

Esta é a op-inião ·do -relator quanto aos serviços d·e natureza 
technica qu e poderão seT J:}restados pelas pol•icias estadoaes, paTa 
uma defesa efCicjoente do t errlton·io nacio·nal. 

A ,Com missão r ejeita a enuenda, a qual, além d-o que ficou di Lo, 
conta·aria a J.ei n. 2. 290, de 3 de ·Dezembro de 1910, lei pernmnente, 
que . em seu- artigo go •estabelece o unico caso· em que o•s_ :officiaes 
perdem os seus vencimentos, isto é, no {}aso de licença para trat:aT 
de seus interesses e .assim mesmo com -a l'estT.icção -de co'lltar em 
me!J.OS rde 15 annos de serYiço activo. 

N. 16-~o artigo ·to, sub-rubTioa 1"-Administração GeTal : 
Deduza-se -da rubri-ca-Material-a impol'tanci.a uecess•3!ria 

para -que os seu-v•ent€18 do Departamento da Guerr-a venham ,á per-
ceber, como ·os serventes da SecTetarJa de Estado 'll da Contabili-
de da Guerr•a, •a diari-a de 5$000. -BMbosa Lima. 

Os serv.entes da S,eoretaria da Guerra e da Co'lltabiHdad'!l 
teem a. -diaTia marcada ·em lei especial que ·equipaTou .as :secretarias 
d'Estado e as corita:doria,s da Guerra -e da Malrinha para os eUei-
tos de per,cepção de vencimentos. 

Tornar extensivo .o •au.g-mento de 1$ diaTios .para os s·erventes 
do Dep,rurüt:ment·o da Guerr.a, que são em numero de 15, quan<lo 
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serv·iço de assistencia e prophilaxi·as; tres S'erventes -d·e secção e 
mais 80 serventes braça,es pertencentes ao Deprurtamento da 
Admini.s•ração ; tres serventes do GTande Estado Maior do 
Ex·e·rcito; -dous serventes do 'Supremo Tribunal Mi!itar; afóra os 
que ·estão servindo nos estabeleci.ment,os de ens-ino militar em nu -
mero superior a 50, todos com a odiaria de 3$, é demonstrar a prur-
ciaJ.ida;de rla medida proposta pelo privileg.io que se Pl'etende es-
tabelecer em uma lei oTçamentaria para os serventes do DepaTta-
mento da Guerra, com exalusão dos que servem no Estado Maior 
do Exercito e que ·estão em identicas condições vencendo apenas 
os 4$ -de -diaria. 

A Commissão é contraTia á -emenda . 

N. 17-Supprima-se a . an~ou·-ização de que trata ·o artig-o do 
proj-ecto elo orçamento para o · ex·ercicio de 1912 _que autoriza o Go-
verno a mandar ·officiaes estrauge1r-os para a iustrucção ele todo 
o Ex-ercito, snppJ'imindto.-_se ·tambem a •autO;J:ização para a abeT-
.t;ura do cred'ito necessario pa:ra o custeio desse serviço.-O'O~"?'êrt D e-
f'rei.tas. 

Es-ta --emenda r efer o-iSe a uma. disposição contida na lei llo· 
orçamento em 'Vig-o-r e que já .foi substituicla no pro•jecto de or-
çamento fut:Uro. 

A emenda .está, além d·iSso; prejudicada com pa.r er:er ril't.clo so-
bre a emen ela n. 9 elo Sr. F el're-i r a. Bra,ga. 

•F,ica o Governo autorizado a crear uma Escola ele Aprendizes 
Militares em Curityba ou •em logar que lhes parecer mais conve-
niente -no PaTaná, Estado :lironteiro á:s -republkas do Pra.ta, d·e que 
"t/rata o -d·ecTeto n. 7. 821, de 20 de Janeiro d·e 1910, de accôrdo .com 

- -a Teorganiz-ação do Éxerci<to, •e de que cogita •a v-erba 4• (InstTucção 
MilitaT) do orçamento para o exe<rcicio d.e 1911 d-o Ministeri-o da 
Gue•rra.-Oarrêa Deteitas·. · · 

O de0reto n. 7. 821, de 20 d·e Janei·r-o .de 1910, d.e que trata a 
.emen-da, appr-ov.ou com effeito o regulamento para as companhias 
de· aprendizes _milita·res, mandadas restabelecer em Ouro Preto, 
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Goya:Z, Belém e Porto Alegre ou que f.ooom weadas em out.T'os Jo-
gares julgados convenientes prura a séde ·d·e taes estabel•ecimem.<tos . 

Até agora, porém, não foi possível dar .in":.eiro cum-primento 
áqu ella d.ispos·ição legal por falta d•e dotaçõEs conveni·entes nos or-
(;amentos da Guerra. 

A emenda procura aproveitar a mesma disposição da lei de 
r eor.ganização do Exercito, para crear uma de taes companhias no 
Estado ·do ·Paraná. 

Infelizmente es•ta ·emenda, •apr·esentada ·em 3.• 'discussão, 
augmentará despeza, pelo que a Commissão entende que, em face 
do :regimento, ella não pód·e ser acceita pela Camara . 

N. 19-Fica ü G.overno autorizado a crear tres· •esco:.as pnati-
cas do Exercito, no ty,po da actual <do Rio Grande do Sul, sendo 
uma ao nor ~ e, no Estado do Ceará; uma ao sul, •rw Estado ·do !Pa-
raná •e outra no .Estado de .Ma:tto Grosso, por serem esfes dous ul-
timas Estados limitrophes com as republica;s sul-americanas. 

O Gove::rno estabelecerá essa:s escolas nos logar·es que julgar 
mais conveniente para o fim a que se destinam.-Oorrêa Detreitas. 

Não existe actualmente nenhuma escola pratica no Rio 
Grande do Sul, além de que a emenda não póde ser acceita, de ac-
côrdo com as razões •emittid:as no paTe.cer sobr·e ·a emenda anteriür. 

N. 20 - Da verba 14", n. 28, destaquem-se 4: 941$ para paga-
nJento de diarias a um patrão e quat~·.a remadores, P•essoal da ma-
ruja da cidade do Rio Grande do SuL de accôrdo cóm a tabella se-
guinte: 

Um patrão, daria 3$500, em 366 dias, 1:281$000. 
Qul!ltro remadores, diaria 2$500, em 366 dias, 3:660$000. 
Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1911. - João Vespucio.-

Gonçalves dle Almeida. 
O pessoal da ma:ruja, ao qual se Defere a emend•a, tem sido pa-

go pela verba - Transporte de tropas - sem discriminação espe-
cial, de sorte que, ficando arrebentada esta verba, como sempre 
tem acontecido, Hcava o mesmo pessoal sem vencimentos e paraly-
sado o serviço elo -escaler pela dispensa da resp(lctiva tripulação. 

A emenda faz desapparecer esta irregularidade, CTeando o 
·serviço permanente de transporte por agua, a cargo · dia 1::J• região, 
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n.a cidade do Rio Grande, desde que faz destacar verba certa para 
manutenção do mesmo serviço. 

A CommissâJo acceita a emenda. 

N. 21 - Da verba 14", sub-rul:Yrica - Arsenaes, depositos e 
fortalezas - destaquem-se 1: 830$ para pagamento da diaria de 
5$, vencimento que compete a um guarda encarregado do deposito 
de polvor.a na ilha do Paiva, na cidade de Porto Alegre. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1911. - João V espucio .-
G-onçalves die .t!..lrneida. 

As mesmas razões fav·oraveis á emenda n. 20 são applicaveis 
á •em·enda n. '-1 . Ha necessi-dade de ser destacada aquella verba 
para poder ser mantido permanentemente o guarda de que trata 
a referida emenda. 

A Commissã,o acceita, pois, a emenda n. 21. 

N. 22- A consignação n. 30 da verb.a 14• l'edija-se assim: 
Para os trabalhos de levantamento da Carta Geral da Repu-

blica, inclui-dos os vencimentos dos auxiliares civis e diarias aos 
officiaes e praças, expediente e d.espezas diversas: 100:000$000. 

Sala das sessões, 2 de Dezembro de 1911. - João Vespucio.-· 
Gonçalves dle Almeida. 

A Commissão aceita a emenda, que dá melhor redacção ao 
dispositivo do projecto, attendendo ás necessid.ad·es do serviço da-
quella commissão militar. 

Sala das commissões, 2 de Dezembro de 1911. - Ribeiro Jun-
queira, presidente. - Soares dos Santos, l~elator.-Sergio Saboia. 
-Antonio Carlos. - Alcindo Guanaba1·a. ·_ Passos Miranda. 
Hom.e1·o Baptista. 

~ . . - .. 





NOTA 

Nà sessão de 10 de Dezembro fala o Sr. Bulhões Marcial sobre 
a discussão unica do -pa:recer da Commissão sobre as emendas of-
ferecid:as ao projecto. 

Em 11 falam üS S·rs. Abdon Baptista e Lamenha Lins. E' en-
cerrada ·a discussão. 

r 
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SESSÃO DE 12 . DE DEZEMBRO 

._____ __ 

E' annunciada a votação do ·projecto n. 202-B, de 1911, fixan-
do a -despeza do Mi:nisterio da Guerra para o exercicio d·e 1912, 
(com emendas) (vide projecto n. 202-C, d·e 1911) (3" discussão). 

O SR. BARBOSA LllMA- Peço a palavra.. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Ba!rbosa Lima. 
O SR. BARBOSA LIMA (pela or~em) - Sr. Presidente, 

hQúltem, quando se verificou que nã:o havia numero na Casa para 
se proseguir na v-otação dQ prpjecto n. 219.,:S, a Mesa assignalou 
essa circumstanda por occasião de ser votada, si me não engano, 
a. emenda setima dess·e project'O. 

Ver.ifi-co pelo avulso o annuncio :!leito por V. Ex. de que essa 
votação foi proposta, deven-do se começar a votar outro projecto. 

Não me pareoo que o Regimento tenha sido nesse passo devi-
damente acatado. Penso que deveriamos proseguir na vota;ção ini-
ciada. 

·v. Ex. d-ecidirá como melhor -entender. 
O SR. PRESIDENTE - O projecto a que se refere o nobre 

Deputado, na observação que . acaba de . fazer; e _que fo_i collQcado 
em primeiro l'Ogar, isto é, antes do projecto. cuja votação se . .tinha 
iniciado na sessão de hontem,_ é um projecto orçamen_tari.9 e ~ 

Mesa entendeu que, dand<> sempre o Regimento prererencLa aos 
o·rçamen.tos nas discussões. na. coll'OcaÇão na ordem do .dia, era na-
t_uraJ . que tamb~m déf!se _•prefere_n_cia na~ . votaçõ~s, ainda inter~ 
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rompendo v-otação já iniciada de outros quaesquer projectos. 
(ApaTtes.) 

A decisão da Mesa, aliás, está de accôrdo oom a disposiçã-o do 
art. 117 do Regimento que diz o seguinte: 

"A discussão e votação d·e qualquer dos projectos das 
leis annuas serão dadas por ord·em do dia de prefer-en-
cia ás de outros quaesquer projeotos ... " 

O SR: IRINEU MACHADo - Mas não de preferemcia a votações 
jâ iniciadas. ' : ·- .. -. ' ~ . 

, _ . _ •• ~. . ... ~J • . ]..;.,. t~ ·/~ t,.~c ... -. '. '-
0 SR. PRESIDEN E - A Mesa tem que iniciar a votação 

pelo modo por que está or.gan'izada a ord-em do dia. 
Vou submetter a votos as emendas ao o:rçamento da Guerra. 
V-ae se votar .a emenda n. 1. 
E' annunci.ad!a a votação da seguinte emenda sob n. 1 do Sr. 

Fred-erico BiJrges: 
"Accrescente-s-e. onde convier: . 
Art .' · Os -officiaes do quadro· de cirurgJ,oes d-entistas do Cor~ 

po de Saud~ do Exercito terão _as ~esmas hom:as, privilegios, liber-
dades, isençÕes, ira n'quezas .· e g·arantias d·e . que gosam os ôfficiaes 
phar'ill.aceuticos de posto's iguaes áquelles." ' · .. 

Ó SR. FREDERICÓ BORGES - Peço a palavra. pela ·ordem. 
<O SR: PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre D-eputado. 
O SR. FREDERICO BORGES (pela OTàem) - Esta emenda 

foi apresentada por mim; ella é coneebida nos seguintés termos: 
"-Accreàcente-s·e onde ·convier:·· . · · . 
Art. Os ·officiaes do quadro d~ cirurgiões d·enti!stas do Cor-

pc. ·d·e Saude do ·Exe~cito terãó as mesmas· honras, privilegios, liber-
dadeS; : isenções, franquezas e garantias d·e que g.osam os ·officiaes 
pharmaceuticos de i>ostoa · iguaes áqu.-ell~s. '' 

A. ,razão (l.-é-sér desta emenda é intuitiva. Si estes officiaes e5_ 
tão sujeitos ás mes-mas obrig.ações e á mesma disciplina que a . clas-
se de pharmaceuticos d~ ' Ex·ercit~; é justÓ. que . ~Úes gosem dos 
mesm'os . privil-egios e r egàltaS. . 

•· A ·hOn.r3,da Cdmmissão:: d·e Finanças, ·porém, entendeu, sem en-
tretanto ataear··o··fundamentó ·a.a ·emenda por -mim apresentada, que · 
ella nã:o · devi'!l! . fil~urat ·em. unia ·lei · annua. · · 

. Estoú 'de' áccôrd'd. --Sr . Preside-nte, com a honr'ad'a conim-iss~o i 
uma 'V·éZ que ·ella ·:nãô· atà:cou· a ;razão '· de ·ser, "0 fundamento - dessa 
emenda, ·é r.apenas· pahderou· qué se trata de uma l ei imnua, na qual 
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não cabe uma disposição pe!'manente, ·peço a V. Ex. que consulte 
a casa sobre si concede a retirada .da referida emenda. 

O SR. PRESIDENTE - Os senhores qu.e concedem a retirada 
da emenda n. 1, pedi-da pel{) seu autor, queiram se levantar. 
(Pausa.) 

Foi concedida. 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ord·em. 
O SR. PRESIDENTE - Tem ·a palavra o nobre Deputado, 
O SR. IRINEU MACHADO (pela on~ent) pede a v·erificação 

da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vae se proced~r á v·erificação da vo-
tação. 

Os senhores que approvam o requeriment{) do Sr. Frederico 
Borges queiram se levantar . (Pausa.) 

Votaram a favor, á dh'eita, 56 Srs. Deputados, á esquerda, 58. 
· Queiram se levantar os senhores que votaram contra. (PaW" 

sa.) 
Votaram contra, â direita, dous Srs. Deputad{)s, á esquerda, 

nenhum. 
Foi concedida a retirada por 114 votos contra dous. 
E' annuncia-da a votação da seguinte emenda sob n. 2, do Sr. 

João Vespucio e out1·os: 
"Art. Fica o "Governo .autorizado a contractar um chimico 

estrangeiro, ·esp,ecialista, para ·o lal>or.atorio da Fabrica de Polvora 
sem Fumaça, correndo a r·es·pectiva despeza pela ver·ba 6•, rubrica 
-Fabrica de Polvora do Piquete e sub-rubrica - Laboratorio.!" 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela ord·em. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela ordem) - Sr. Presidente, 

a emenda n. 2 está concebida nos seguintes termos: 
'~Art. Fica o Governo a utorizado a contractar um chimico 

eE.tran·geiro, especialista, para o labor.atorio da Fabrica de ·Polvora 
sem Fumaça, correndo a r espectiva despeza ·pela verba 6•, rubrica 
- -Fabrica de Polvora elo Piquete e sub-rubrica - Lab:>rator.io. " 

Está assitgnada --:- João Vespucio e ~mtros. 

Na emenda n. 3 v: em os as l,!lesiJf·a;s assignaturas ~ João V es· 
pucio e outTo8. 

Na €menda ~· 4, tªmbei:o - Joã<:> Vespucio e outro!;. 
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Na emenda n. 5 - João Vespucio e outros. 
Ora, !Sr. Presid·ente, parece-.me que não é muito regular o que 

se fez {:Om relação á publ.icação das assignaturas. Eu desejaria 
saber quaes são esses outros signatarios da emenda. 

Simplemente isso. 
0 SR. SoARES DOS SANTOS dá um aparte. 
O SR. ÍRINEU IMACH.ADO - Sei que a culpa não é de responsabt-

lidai:le do .honrado r ela toT. Não quero indagar si é da secretaria ou 
da Imprensa Nacional. E como esse precedente não póde ser man-
tido, chamo a attenção da Camara pa ra o facto inedito çle se acha-
r em os nomes dos Deput ados obscur·ecidos na fo.rmula - e outros. 
(Ha apartes.) 

T enho dit<>. 
Em seguida, é posta ·a votos e approvad:a a referida emenda 

num-er-o 2. 

O SR. IRINEU MACHADO - Peço a palavra pela <>rd·em. 
O SR. 'PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado .. 
O SR. IRINEU MACHADO (pela ordJem) - Requeiro v·erifi-

cação da votação. 
Procedendo-se á verificação da votação, reconhece-se terem vo 

tado a favor 114 Srs. Deputados e contra, s·eis. 
O iSR. PRESIDENTE - A em enda foi approvada. 
O SR. BARBOSA L]MA- Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o nobre 

Deputado .. 
O SR. BARBOSA LIMA (peW, ordJem) - Sr. Presidente, 

esta é a primeira emenda ao orçamento ·da Guerra que V. Ex. dá 
como ·appToyada; e como ella vae s-er incorporada, pergunto: a 
que orçamento da Guerra? 

iSi•m, po.rque, ·se bem estou lembrado, nós votámos ... (nós não ; 
a Camara votou; eu não ·estive presente e por isso não votei) . A 
Ca;inara v·õtóu hontem ou ante-h-ontem <> orçamento da Guerra. 

Declarou que o orçamento da Guerra para o e:léerci·cio de 1912 
dever.ia ser {) ·mesmo · do actual exercício de 1911 . A Camara vo-
tou isso, englobadamente, com pror<>gação de outros orçamentos. 
Determinou que par.a ·a · futuro e:kercicio ficam vigorando os orça-
mentos da despe2ia e ·da receita que reg>ém o exercício ac'tual. 

No conjunto dús orçamentos da despeza, está o orÇamento da 
Guerra. Logo, ini:lispu:t:avelinente, a Camara 'já. :approvol,i um -orça-
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mento da Guerra. E V. Ex. annunciou que só faltava submetter 
ao voto da CamaTa a redacção do mesmo orçamento. 

Agora, verifica-se com o pronunciamento ·da Camara sobre uma 
emenda ao projecto n. 202~ que se trata do orçamento organiza-
do pela Commissão de Finanças, sendo relator o dfgno membro 
da bancada rio..grandense Sr. Soares dos Santos, isto é, se trata 
d·e orçamento diverso daquelle que já se approvou. 

Quer dizer, temos dous projectos de orçamentos. Qual é o que 
vae vigorar? Aquelle que já foi appTovado? 

0 SR. ANTONIO CARLOS - Aquelle que O Senado approvar. 
O !SR. BARBOSA LIMA - Perdão; mas nós da Camara já appro-

v·amos um, e estamos approvando ·outro. Vem amanhã a redacção 
do outro ou vem a r edacção deste'? Por outra: a v.otação deste, 
com a r·espectiva redacção, approvada talvez amanhã, revoga o ou-
tro? Estamos. assim, parcialmente derrubando a emenda salva-
dora! 

Quero, em boa fé, prevenir á Camarn: cada vez que ella appro-. 
va um desses orçamentos ella está tirando da emenda-omnibus 
cada um dos orçamentos-passageiros que alli têm assento. Appro-
vado este orçamento, do conjup.to dos orçamentos da despeza con-
stantes da tal emenda, deve ser destacado o orçamento da Guerra. 

O oonflicto. Sr. Presidente, é patente, é palpavel. A Ca~ara 
está votando, simultaneamente, dous typos de orçamento, que se 
repellem, que não podem co-existir, porque um é orçamento actual 
e outro é um novo orçamenw elaborado pela Commissão de Finan. 
ças. 

O embroglio não póde ser mais completo. E' evidente o impas-
s·e, a betesg.a em que a Camara se metteu: tem um orçamento que 
approvoi:t, cuja redacção se propõe, se protela, se ·procrastina, não 
s·ei porque, . e ao mesmo tempo vota outro orçamento na ·mesma 
sessão, dous dias d epois. · 

E' o que eu queria assigna,lar. (Muito bem,· muito bem.)· 
E' annunciada a votação _ da seguinte emenda sob it. a. dÇ> 

S:,· . J.oão yesp.ucio ~ à11tros: 
- "O djrector da Confederação · do Th·o Br-azileiro, quan:do .:: fôr 

officilj,J reformado, terá a gratificação annual de 6: OQO$, corren· 
d_q a _i·e_spectiva desp~za -por conta dl). verba .. 14", ~b-:nJ:b.ri.c!'L, -:-: 
àespezas diversas- con~iJP!:l!Ç~!J .. 3L:. :_. ~ - ~ --· ~: . : . .. _.::. : 



450 

Em segu.id•a, é posta a votos e approvp,(la a referida ~menda 
numero 3. 

O SR. IRINEU MACHADO - Pe!}o a palavra pela ordem. 
O ·sR . PRESIDENTE - Tem a palavra_ pela oràem o nobre 

Deputado. 

O SR. IRINEU MACHADO (pela ordtem ) - Sr. PÍ'esidente, 
as considerações que foram feitas pelo oTador que encaminhou a 
votação forçam~me •a chama a attenção da Camara para o caso. 

Alguns Deputados int€rpretando a emenda apresentada pelo 
S>r. Ribeiro Junqueiro e outros ao projecto de creditQ, dizem que 
o que ella manda é apenas realizar despezas já realizadp.s, é votar 
creditas para despezas que já estavam autorizadas em leis ante-
riores·, --manda por consequencia, pagar despezas já feitas. 

O SR. ANTONH> CARDOS - I-Ia de ser difficil d-emonstrar isso. 
O SR. lRINEU MACHADo - E' mais ou menos a asserção do Sr . 

Paula Ramos no discurso d-e hontem. 
Em todo o ·caso, Sr. Presidente, se V. Ex. não leva a mal 

vamos submetter á votação da Camara novamente a emenda, pois 
que eu requeiro que V. Ex. proceda a respectiva verificação. (M1â-
to be1n; muito bem.) 

Rroced·endo-se á verificação da votação, reconhece-se que vota_ 
ram a favor 100 Srs. Deputados e contra 26; total, 12'6. 

O SR. BARBOSA LIMA - Peço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra. o nobre :Qeputado. 
O SR. BARBOSA LIMA (pela ordem ) -Peço a V. Ex. que 

mande constar d-a acta que votei contra esta ·emenda, porque peln. 
lei de 13 de Dezembro do anno passado o official reformado, cha-
mado a serviço desta natureza, já está largamente retribuído pelo 
facto d-e ser assim !Tevogado da inactividade. Esta liberalidade de 
seis contos não se justifica. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda sop n. 4, do 
Sr. João Vespucio: 

"Art: ~ O Governo poderá. nomear para servir nos d-epositas, 
arsena.es de guei'ra e institutos de ·ensino militar~ em cargos de ad-
ministração não previstos pelo art. 12, lettra a, da l:ei n. 2.290, de 
13 d·e Dezembro de -1910, os officiaes ·refor-ma.dos do Exeréito. per-

, cebendo estes. além das vantagens de sua reforma, a gratificação 
.\nnual de 12:000$, que d-everá correr por cónta da respectiva con-
signação (diverso:> serviços) Clit taoella 8"." 
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O 1SR. SOARES DOS SANTOS - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - T·em a palavra o n-obre Deputado. 
O SR. SOARES DOS .SANTOS (pela OTdem) - Str. Presiden-

te, a gratificação annual de que trata à emenda não é de 12: 000$, 
mas sim de 1 :200$000. 

Peço a Y. Ex. a fineza de fa2i6r a necessaria corrigenda. 
Em seguida, é posta a votos e approvad:a a r éferida emenda 

n. 4, com a correcção feita pelo Sr. relator do Orçamento da 
Guerra. 

E' annunciada a votação da seguinte ·emenda sob n . 5, do Sr. 
João Vespucio e outros: 

"Na verba 14", Material, sub-Tubrica Instrucção militaT dedu-
zam-~Se 10: 000$ da consignação Lavage e engommagem àe Toupa 
dos alumnos do Gollegio Militar e augmente--se de igual quanti-a 
e, consignação d·estinada á compra de material para as aulas do 
mesmo estabelecimento." 

Em seguida, é posta a votos e approvada a referida emenda 
numero 5. 

E ' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 6, do Sr. 
Aurelio Amorim: 

"Ao art. 2•, alinea à): 
'Onde diz: parque de aerostação, substitua-se por parque de 

aviação; o mais oomo está." 
·Em seguida é posta a votos e approvada a r eferida emenda 

numero .6. 
Posta a votos é rejeitada a emenda n. 7. 
E' annunciada a votação · da seguinte emenda sob n. 8, do Sr. 

Homero Baptista: 
"Fica autorizado .o Poder Executivo a construir uma ponte no 

rio. Ibicuhy, Estado do Ri? Grande do Sul, passo denominado 
Itaum, por conta .da _verba 13• - Obras militares." . 

Em seguida é posta a votos e approvada á· r eferida emenà,a 
numero 8. 

E' annunciada a. VÇ>taçi\.o. da seguinte emenda sob n. 9, .dº Sr. 
Ferreira Braga: 

"O aFt. 2•, lettra {J, redija-:;;e assim: 
g) a cóntractar pr.ofessores especiaes e instructores -estran-

geiros para servi·rem na Escola Superior de ·Guerra e .. na Escola 
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Pratica do Ex-ercito, a;sslm como . na Escola Militar, abrindo para 
esse fim os creditas que forem julgados nécessarios. 

Em seguida é posta a votos e approv-ada a referida emenda 
ncmero 9. 

Posta a votos, é rej-e1tad;a a emenda n. ro. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 11, do Sr. 

Irineu Machado: 

"Ao arl. 8•, d·epois das palavras " desta Capital" :accrescen-
te-se: 

"podendo acabaa- com a distincção entre officiaes de 1" e 2" 
classe, ca!lo julgue conveniente." 

Em seguida é pos ta a votos e approvada a r eferida emenda 
numero 11 . 

São successivamente postas a votos e r ejeitada;s as emendas 
ns. 12, 13, 14, 15 e 1li . 

E' cons'iderada prejudicada a emenda n. 17, pela approvação 
da emenda n. 9. 

São successivamente postas a votos e r ejeitadas as emendas 
ns. 18 e 19. 

E' annunciada a v-otação da seguinte -emenda sob n. 20, do Sr. 
João Vespucio e outros: 

"Da verba 14", n.. 28, destaquem-se 4: 941$ para pagamento de 
diar·ias a um patrão e quatro r emadores, pessoal da maruja da 
cidade do Rio Grande do Sul, de accôrdo com a tabella seguinte: 

Um patrão. diaria 3$500, em 366 dias, 1: 281$000. 
Quatro r emadores, diaria 2$500, •em 366 dias, 3 : 660$000. " 
Em seguida é po·sta a votos e approvada a referfda emenda 

:n. 20. 
E' annunciada a votação da seguinte emenda sob n. 21, d.Q Sr. 

João Y.espucio e outros: 
"Da verba 14•, sub-rubrica - ATsenaes, d·epos-itos e fortale-

zas - destaquem-se 1:830$ para pagamento da diaria de 5$, venci-
mento que compete a um guarda encarregado do deposito de pol-
-vora '!la ilha do Paiva, na cidade -de Porto AJegre." 

Em ·seguiaa é posta a votos e approvada · a referida . emenda 
numero 21. 

E' annunciaqa a votação da seguint-e emenda sob n. 22, do Sr. 
João Vespucio e outros: ~ . 

. "A éo.nsignação .n . .. 30. d:a. ·verba. H• 1:ed.iia-se. a,ssim: __ . 



Para os trabalhos de levantamento da Carta Geral da Repu-
blica, incluídos os vencimentos dos auxiliares civis e diarias aos 
officiaes e praças, expediente e clespeza diversa;s: 100:000$000." 

Em seguida é po:sta a votos e approvada a referida emenda 
numero 22. 

O SR . PRESIDENTE - Além das emendas constantes do 
avulso distribui-do, ha mais a seguinte, apresentada pelo Sr. Depu-
tado Luiz Adolpho ao projecto n. 202.,C, a qual foi tambem im-
pressa, setn que, •entretanto, exista parecer d·a Gommi:ssão de F-inan-
ças a respeito: 

" Da consignação - " Div·ersas vantagens'' da verba "Instru-
cção Militar"- destaque-se a quantia de 3:540$ para o seguinte: 

Gratificação para o porteiro da Bibliotheca do Exercito. réis 
1:200$000. 

Id·em para o guarda, 1:740$000. 
Idem para o servente, 600$000. 
Total, 3:540$000." 
O ISR. SOARES DOS SANTOS - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pela ordem o Depu-

tado :Sr. Soares dos Safrtos. 
O SR. SOARES DOS SANTOS (pela ordem) - S:r. Presiden-

te, devo explicar que a Commissão não deu parecer sobre a 
emenda porque esta deixou d·e lhe ser remettida. 

Do projecto elaborado pela Commissão, consta a gratific'ação 
de 1: 800$ para o porteiro da Bibliotheca do Exercito; a emenda 
manda dar a gratificação de 1:200$, que não sei si tem de S·er ad-
dicionada á primeira ou se a deve substituir. 

Refere-se aiooa a emenda á gratificações ao guarda e ao sr r · 
· vente, que nã.o são funccionarios, mas diaristas, de modo que te-
nho duvidas sobre si poderia ser approvada a medida. 

Demais, ainda d·etermina a emenda que a somma precisa p.ara 
essas gratificações seja ·destacada de verba que te.m applicação cer-
ta, qual o pagamento d.as gratificações aos lentes e pessoal em dis-
ponibilidade. Receio, ainda por •este lado, que, desfalcada a rubrica 
orça.::nentaria, haja necessidade d·e um credito supplementaT, para Q 

que não devo concorrer . 
Nestas condições, entendo que a Commissão de Finanças n ão 

pôde ser favoravel á approvação da emenda, embora reconheça que 
o pessoal d.a Bibliotheca do Exercito está mal r emunerado. Isto, 



entretanto, que se dá tambem com -o pessoal administrativo dos 
estabelecimentos d·e -ensino militar e com o de -outras repartições, 
é assumpto para um projecto, a ser d-iscutido op.portunamente. 
(Jfuito b.13m; muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE - A Camara acaba de ouvir- 'ó pronun-
ciamento do Sr. relator da Commissão, contrario a eme]Jd-a.-

V-ou submettel-a a votos. 
Em seguida é posta a votos e rejeitada a referida emenda do 

Sr. Luiz Adolpho. 
E' o proj.ecto assim emendado e approvado em -3" discussão e 

en.viado á Commissão de Redacção. 



SESSÃO DE 13 DE DEZEMBRO 
i 

• O) "· ·.r. 
-' 

N. 202 D- 1911 

REDACÇJÃO FINAL DO PROJECTO N. 202, DE 1911, QUE FIXA. 
A DESPEZA DO MINISTERIO DA GUERRA PARA O EXER-
CI!OIO DE 1912 

O Congresso Nacional resDlve: 
Art. 1.• O Presidente da Republica é autorizado a d·espender em 

·1912, com os serviços a cargo do Ministerio da Guerra, a quant-ia 
de 300:000$, ouro, e 79.249:308$192, papel, a saber: · 

1 - Adminlstração geral. Diminuida a proposta de 53:470$, 
sendD -24:000$ de representação do ministro, 13:000$ pela suppres· 
sãlo do logar_de auditor do gabinete, 14: 640$ pela supp.r.essão de' gra·. 
tificações oQ.i"e.rias aos serventes braçaes do Departamento da Adml· 
nistração, 1: 830$ pela suppressão de um servente do Departamento 
d.a <;uerra. Augmentada· de 11: 294$, sendo 2: 400$ de accrescimo de 
ra lilil ser\rente, amlJos privativos do gabinete do ministro, 3: 600$ 
t>elo augmento de 600$ annuaes a cada um dos seis contínuos do De· 
partam.ento da Guerra, 1: 464$ de -diat~las •para mais um servente do 
mesmo departlllmento e 2: 000$ na sub-rubri-ca - Imprensa MiHtar 
- para impressão· da Revista Militar de Porto Aleg~re. 

Total: 1.238: 203$600. 
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2 - Estado-Maior do Exercito. Conforme a tabella 2• da pr6· 
~o~ta: 44:052$000. 

:l - Supremo Tribunal Militar ·e· auditores. Deduzida da ta-
bel1a 3• d-a proposta a importancia de 13: 000$, relativa aos venci-
mentos do auditor do Estado-Maior do Exercito, logar supprimido. 

Total: 159:300$000. 

• 4 - · Instrucção Mil-itar. Supprimidos da proposta 10: 000$, que_• 
eram destinados a gratifi-cações por· tratados,- compendias, etc., e 
augmen.tada a respectiva verba de 75: 600$ para pagamento de ven-
cimentos a seis prof-essores vitalícios e seis adjuntos ·do Collegio 
:.vt:ilitar, reintegrados por decreto de 4 de Novembro doe 1910. 

Total: 1.820:932$500. 

5 - Arsenaes, Depositas e Fortalezas. Augmentada a consi-
gna!;ão de 10: 800$ para tres contra-mestres d-as officinas do Ar-
senal de Guerra dEl" .Parto ,AJ.~gr.e; de. :400,$ para pagamento dos 
vencimentos que competem ao almoxà.rife do mesmo arsenal, e de 
13: 584$ para lo pessoal encarregado do serviço de electric!dade d-ª" 
fortaleza de São João. 

Total: 1.888:014$659. 

6- Fabricas. OoThforme a tabeHa 6" da proposta, 1.189: 278$000. 
7- Serviço de saude. Augmentada a r.espectiva pro:posta de 

20:160$ para attend•er ao accrescimõ ·de 50 % ·sobre as gratiflcaçõeq 
dos funccionari·os ·civis dos hospitaes de 2• classe e das en:l]ermari!i.s 
éLas guarnições. · -

Total: 757: 65i$100 : 

8 - Soldos e gratificações a offi'ciaes. Diminuída a tabella col'-
respon-dente de 256: 600$ 1-.efe~ent•es a gratifica~ões __ para os officia:es 
do quadro especial; de 165:000$ d'estinados a di~rias p.ara os _offi-
ciaes em trabalhos de campo e d-e 90:300$ de gratUicações relati-
vas .a;os postos, não receJb-id-as pe'los officiaes ·docentes, que foral!ll 
declarados vitalícios por. força da let n. 2.290, de 13 de DezE>m-
bro de 1910, 

Tot-al: 24.608: 400$000. 

9. Soldo::<, .-etap-as -e· g.ratificaÇões de· praç-as ·de' 
pret, conforme a proposta ... . .. .. . . .. -.... _, -.. _-: 24.-388: 94~$200 
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.} 0.. Classes inactivas. Conforme a tabella 10" da 
proposta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .124: 101$133 

J.l. Ajudas de custo. C'onforme a tabella 11• da 
proposta ... . ...... . .............. . . . . .. . . 

12. Colonias militares. De accôrdo com a tabella 
12• da proposta ............. . ... . ........ . 

1 3. Obras militares. Reduzida a tabella 13• -da 
proposta da quantia de 9: 855$ destinada á 
conservação ·do edificio da Esoola de Arti-

400:000$000 

44:720$000 

lharia e Engenharia, total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 000: 000$000 
- 14 . Material. Diminui da a tabella 14• da pr:Oposta das seguintes 

quantias: 

Instrucção ·militar, -expedientes e d·espezas diversas -das escolas 
de estado-maior e artilharia, diminuida .a quantia de 15: 000$ por 
t erem sido reduzidas as consignações para cada uma dellas a 
J.O: 000$, ficando augmentada de 1:000$ a cons ignação cor.r espon-
dente para a Escola d-e Guerra. 

Collegio Militar : 
Diminui da de 130: 000$ a impartancia orçada pela proposta para 

o enxoval , 1avagem e engommagem, por t er passado o enx-oval a ser 
-supprido pela verba - Fardamento. 

1Di.minuida de 10: 000$ -a consigllação lavagem e engommagerr:. 
·u e roupa -dos alumnos d'o Collegio Militar e augmentada de igual 
quantia -a consignação destinada á compra de mat erial para a~ 

a ulas do mesmo ·estabelecimento. 
Fab:r.icas: 
Reduzida de 40: 000$ a consignação para a Fabrica de Polvora 

do Piquete e de 20: 000$ a ·da fabrica da Estrella. 
Fardamento: 
Incluido o Jlornecimento para os alumnos gratuitos do Colle· 

gio Militar e diminui da a respectiva consignação de 450: 000$000. 
nespezas diversas: 
Supprimida -a verba de 50: 000$ destinada á 'invernad-a de Say-

can; reduzi-da de 50: 000$ a consignação 30, ficando redigida do · se· 
. :guinte modo: 

Para os trabalhos de levantamento da Carta Geral da Republi-
ca, incluidos os vencimentos d-os auxilia,res civis e diarias dos o!· 

· f iciaes e praças, expediente e despezas diversas, 100: 000$000. 
30 
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Das consignações para as despezas miudas dos estabelecimen· 
tos desta Capital supprimam-se 36: 000$, -que eram ·destinados réis 
24:000$ ao director da Fabrica de Polvora do Piquete e 12: 000$ ao 
director do Arsenal d·e Gu-erra desta Capital. E .augmentadas as se-
guintes consignações: de 20: 000$ para as despezas de expediente e 
oompra d.e l-ivros e revistas .para o Esta,do-Mai·or do Exercito: de· 
20:000$ para a Fab1'loa de Cartuchos •e Artefactos de Guerra ; de 
2:400$ ·para a brigada mixta desta Capital . 

Total. . . . . . . . . . . . . 12. 585: 800$000 

15. Commissões em paizes estrangeiros : 
(Ouro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 : 000$000 

Art. 2. 0 E ' o Presidente da Republica autorizado: 
a) a manda1· a outros paizes, como addidos milita.res em com· 

missão, of.ficiaes •superiores ou cap-itães h aJbilitados que ten.ham 
provado capacidade e aptidão ou produzid'O algum trabalho ou 
invento util, correndo a respectiva despeza pela verba 15• do artigo· 
antecedente; 

b) a cont ruir no local mais convenien te um grande campo d-e 
instrucção para as tropas das differentes armas ·do Exercito; 

c) a realizar contractos, por tempo nunca maior de cinco annos, 
quando ver.sarem so-bre •construcções, armamentos, illuminação de 
estabelecimentos militares, equipamentos e faTdamentos, . podendo· 
mandar confeccionar estes nas sédes das tlnspecções e commandos 
das guaruições; 

d:l a crear um parque de aviação militar -e realizar, na 'i'i-
gencia des~a IEli , um -concurso para navegação aérea, poden•do mar-
car premios .até a lmportancla de 50: 000$, expedindo prêviamente 
as instrucções necessarias ao mesmo concurso; 

e) .a emancipar a colonia militar da foz do Iguassu', no Es;. 
· tado d'O Paranâ, creando aUi o commando de guarnição -e fronteira 
do Alto Paranâ; 

. f) a mandar, dentro d-os recursos or(;amenta:rios, officia•es .do 
Ex-8rcito seTvirem arregimentados nos exercitas estrangeiros, bem 
assim estudarem em outros paizes •os serviços de campanha das di-
·versas especialidades, incluida a pratica de aero-na.v~gação, devendo 
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os mesmos remetter semestralmente ao Mlnisterio da Guerra o sen 
Pelatorio e ,ficando ainda obrig·ádos a continuar servindo arregiiJllen- . 
tad!os por ·dous annos consecutivos, a partir da data em que tiV'erem 
regressado ao Brasil. Quanto aos officiaes incumbidos de estud.aar 
os serviços de campanha, ficam igualmente obrigados a apresentar 
no fim da commissão memorias escriptas e relativas ao assumpto, 
com tdéas susceptiV'eis de serem applicadas a:o Exercito nacional; 

g) .a contractar professores especiaes e instructores estrangei·· 
ros para servirem na Escola Superior de Guerra e na Escola Pra-
tica do Exercito, assim como na Escola Militar, abrindo para esse 

-fim os creditas que forem julgados necessari•os; 
h ) a construir uma ,ponte no rio Ibicuhy, Estado do Rio Gran· 

de do Sul, passo denominado Itaum, por conta da verba 13• -
Obras militares. 

Art. 3.• ·Continua em vigor a disp'osição do · art. 3• da lei n. 1.68'/ 
de 13 de Agosto de 1907, para pagamento ·dos soldos d·evidos aos vo· 
Juntarias e Telativos aos exercicios anteriores ás datas dos reco-
nh•ecimentos d'Os direitos dos m esmos .aos r efer.idos soldos vita· 
H cios. 

Art. 4.• Te1~ direito á gratificaçao mensal de 8$ :t praça de 
prJt. ,.,:'to graduada e engajada de accôrdo con, o paragrapho unico 
do art. n elo r~gulamento qu ·~ baixe:.t com o rl.~u·.~to n. lí.9-!7, de 8 
de Mai'O de 1908. 

Art.. 5.0 Aos officiaes promovidos serão abonadas, mediante re· 
querimento, as seguintes importancias, para serelll descontadas pe-
la .. deotrna pa.rte do respectivo soldo mensal: 

De segundos tenentes a capitães ...... .. . . .. .... . .. .. . 
De maj.ores a coroneis . . ....... · .. . .... .. .. . . ... . ..... . 
De generaes ... . ......... .. . . .. ..... .. . ....... . .... . 

600$000· 
ll00$000 

1:200$000 

Art. 6.• Os aspirantes a officia·es terão, além dos vencimentos· 
fixados pela ' lei n. 2.2-90, de 13 de Dezembro de 1910, a dia,ria de· 
4$000, correndo .a respectiva despeza por conta da rubrica 8" do 
orçamento da Guerra. 

Art. 7.• O Goverri6 poderá na vigencia ·desta lei install~r nos 
Estados, onde julgar conveniente, coUegios militares com ddentica 
'Organização ao da Capital da Republica, devendo preferir para séde 
dos mesmos as cidades em que os governos dos respectivos Es.tados 
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:fizerem c:essão de predios apropriados, terrenos e accessortos ou 
onde 'o Governo Federal p'Ossuir ed-ifícios propr!os e os respectivos 
mobiliarios. 

Para o c.umprimento deste artigo fica o Governo .autorizado a 
.abrir o necessario credito. 

Art. 8.0 O Governo poderá, na vigencia desta lei, augmentar o 
·quadro dos operarios do Arsenal de Guerra desta Capital, podendo 
.acabal' com a distincção entre officin.as de 1• e 2• classe, caso jul-
:gue conveniente, desde que tenham sido installados 'OS novos ma-
·chinismos e quando fôr julgado neces&ario o referido augmento para 
() _serviço das officinas ampliadas no mesmo arsenal, correndo a 
respecbiva despeza pela ta;bella 14", sub-rubrica - Arsenaes, depo-
sitos e fortalezas. 

Art. 9.° Ficam restabelecid·os no Departamento da Administra-
-ção os U encarregados de d:epositos, officiaes reformados com a 
-gratificação de 100$ mensaes cada um, devendo a despeza correr 
.por conta da ultima consignação da tabella 8•. 

Art. 10. Fica o Governo autorizado a contractar um chimico 
estrangeiro, especialista, para o laboratori:o da Fabrica de Polvora 
·sem Fumaça, corr·endo a respectiva despeza pela verba 6•, rubrica 
~ Fabrica de Polvora Piquete e sub-rubrica. 

Art. 11. O director da Confederação do Tiro Brasileiro, quau· 
do fôr official reformad:o, terá a gratificação annual de 6: 000$, cor-
rendo a respectiva despeza por conta ·da verba 14•, sub-rubrica -
Despezas diversàs - .consignação ai. 

Art. 12. O Governo poderá nomear para servir nos depositos, 
.arsenaes de guerra e institutos de ensino militar, em cargos de ad· 
:ministração não pr.evistos pelo art. 12, lettra a, da lei n. 2.290, ·de 
13 de Dezembro de 1910, os officiaes reformados do Exercito, per-

. cebendo est-es, além das vantagens ·de sua refürma, a gratificação 
.annual de 1:200$, que deverá correr ·por conta da respectiva consl-
,gnação - Diversos serviços - da tabella 8•. 

Art. 13. Da verba 14•, n. 28, destaquem-se 4: 941$ para paga-
mento de diarias a um patrã.o e quatro remador~, pessoal da ma-
ruja da Cidade do Ri-o Grande do Sul, de accôrdo com a tabella se-
,guint-e: 

Um patrão; di ar! a 3$500, em 366 dias, 1:281$000. 
- Quatro · i·emadores, diaria 2$500, em 366 dias, 3: 660$000. 
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Art. 14. Da verba 14•, sub-rubrica- Arsenaes, deposltos e for--
talezas - <i~staque-s·e 1: 830$ para pagamento da diaria ile 5$, 
v,~ncimento que compet-e a um guarda encarregado do lepotüto dp.-
polvora na ilha do Pa:iva, na ·cidade · d-e Porto Aleg're. 

Art. 15. Revogam-se as disposições -em contrario. 
Sala das Commissões, 13 de Dezembro de 1911. - Gonçalo Sou· 

to, Presidente. -João Vieira. - Joviniano àe Carvalho. 
Na sessão de 13 é appr<Jvada a redacção final e na de 16 en-

viada ao Senado. A 29 o Senado devolve o p.rojecto emendado. 
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SESSÃO DE 29 DE DEZEMBRO 

O SR. SOARES DOS SANTOS - Peço a palavra pela o.rdem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobr-e Deputado. 
O SR. SOARES DOS SANTOS (pela ordem ) - Sr. Presidente, 

.achando-se sobre a. Mesa as emendas approvadas pelo Senado ao 
;Orçamento da Guerra, v.enho pedir a V. -Ex. que consulte á Casa 
si concede urgencia para que sejam as mesmas discutidas e votadas. 

O SR. PRESIDENTE - O Sr. Soares dos Santos requer ur-. 
genci-a para discussão e votação das -emendas do Senado ao orça-
mento da Guerra. Os s·enhores que concedem a urgencia requerida 
.queiram levantar-se. (Pattsa.) 

Foi concedida. 
O SR. SOARES DOS SANTOS - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - T em a palavra o nobre Deputado. 
O SR. •SOARES DOS .SANT<OS (tJ ela onlem) requer que a 

·discussão -das em-endas -seja .em glo-bo. 
O SR. PR'IDS'IDIDNTE - Os senhoTes que concedem que a dis-

-Cussão d·as emendas do Senado seja em globo que iram levanta·r-se. 
'(Pausa.) 

Foi -concedida. 
O •SR. PRESII])ENTE - Em :obediencia ao voto da Camara, 

vou submett-er a discussão -as emendas do Senado. 
E' an:nunci-a-d:a a disc11ssão unica -das emendas do •Senado ao 

projecto n. 202 C, de 1911, .fixan-do a despeza do Ministerio da 
Guerra para o e:xoercici-o ·de 1912. 
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Tem a palavra o .S:r. Soar-es dos. 

O 1SR. ISOARES DOS •SANTOS - Sr. Pr.es·idente, as emendas 
apr·esentadas pelo ·Senado ao orçamento da Guerra são de tres or-
(J·ens: uma dellas, é uma emenda de ;redacção; .outras emendas são. 
suppressivas de disposições approv-ada:s pela Camara; finalmente, 
ha algumas additiva:s, quer ·dizer, ile augmento das consignações· 
prüpostas pela Camara. 

O :mu-ito respeito que devo a o .outro :ramo do ·Oongr·esso Na-
cional -lev-ar~meohia a consenti-r na app<rovação ·dess·as .e.mendas s t 
de facto .eu não chegasse á conv.icção ·de .que o Senad.o da }{)epubli-
ca, no pouco tempo que tev-e para estudar os orçamentos, nã,o. 
compr.ehend·eu verdad·eiramen<te· {)S- .in•tuitos ·da Camara dos Depu-
tados . 

Em taes condições, eu p.asso a eÃ'1Jend·er as consid·erações 
qu~ se tornam •precisas para esclareceT o voto da Camara nesta 
occasião . 

Ha, em primeko loga:r, uma emenda de redacção. A emenda 
de red.acção, tal como veiu do S•enado, não está ·Clara, como pas-
gar·ei a .explicaT á Camara. 

A ~mend·a diz 'O seguinte : 
"Ao art. 1° - Adminis-tração <g·emal, ond·e se diz - Departa-

m ento da Guerra - diga-se : Secretaria de Estado." 
O art. 1 o f.alla em Departamento da Guer·ra na linha 5• e 

tambem nas linhas 7• e 10•. De soã'te . que o Senado, modificand·q-
a expT·essão - !Departamento da Guerra-para-Secre taria de ·E s-
tado, <d·elxou a Cama:ra em duvida. Devo, ·entretanto, explicar essa 
r·ed·acção. 

A alte·ração refere-se á linha 5• do art. 1 o -ond·e figuram a;s 

palavras Departamento da Guerra, que d-evem ser substituídas po:r· 
estas outras - 1Secr·etaria de Estado. 

Com este •CO•l'r·ect1vo, a emenda ·do Senado poderá ser appro-
vada pela Caniara. Isto mostra simplesmen'be que -o S·enado, com 
a pressa ·de emendar, não t-eve tempo d·e estudar o assumpto. 

Quanto ·ás emendas suppressivas, passarei a _ estudar uma a 
uma. Desde ·logo <JJssignalo o s eguinte: ·que o Senado sup.pa-imlu. 
certos serviços e ·consignou as verbas votadas pela Camar·a pa.ra 
e:x;ecução dos mesmos. Vae ver a Oamara a explicação do que acabo. 
de diZ f?T. -r 

I 
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Diz a emenda do Senado: 
"Ao art. 2°: 
a) a mandar a oubros pa1zes, como addidos militar·es ·em com-

missão, officiaes superiores ou -capitães habili tados que tenham 
provado capacidad-e e aptidão ou produzido algum trabalho ou 
invento util, corr.endo a ·re-spe-ctiva d-espeza pela verba 15• do artigo 
antecedente. 

Ora, 'Sr. Presidente, d-esde que o Senado suppr-imiu essa dis-
po&ição, ipso facto · d·evia .a:ltarar a v·erba 15•, pela qual co.rria a 
respectiva despeza; entretanto o Senado, erra.ndo, acertou. Não 
se manda suppr~r, s·e.m motivos superiores, os addi-dos -militares, 
cuJo papel importante não ·preciso ·consigna:r da tribuna, além de 
que esse seria um passo que poderia -determinar uma perturbação 
na nossa política internacional. 

Peço, pois, á Camara que, longe de approvar a s uppressão, 
mantenha o seu voto . :anterioo-, tanto anais que com ene concordou 
tacitamente o !Senado, desde que mant-eve a verba para tal fim. 

O iSR. RonoLPHO PAixÃo - Apoiado. 
o SR. SoARES DOS S.A.NTOS - Acompanhando ·essa mesma sup-

pressão, ainda se ·encontra a lettra f do projecto da Camara. Devo 
d-iz·er qll!e todas ·as dispos·ições das lettras a ·e f são ·disposições dos 
arçamentos anterior·es. Simplesmente rio orçamento actual f.oi esta-
beleci-da uma medida fiscal, -de manei.ra a nã·o burlar os intuitos 
do Governo, quando mandar off.iciaoes á Europa para aperfeiçoarem 
os seus -estudos. 

A lettr.a f diz, crun -etfeito, o seguinte: 
'f) a man-dar, dentro •dos recur·sos •orçamentarios, officiaes do 

Exercito servir·em arregimentados nos exercitos estrangeiros, bem 
ass·Lm, estudarem em outJros paizes os serviços de campanha das 
diversas especialidades, dncluida a pratica ·de aer.o-nav•eg·ação, de-
vendo -os m esmos remetter semestralmente ao Ministerio da Uuerra 
o seu :relrutorio e f·i-cando ainda obrigados a continuar servindo ar-
regimentad-os por dous annos uonsecutivos, a partir -da data ~m 
que ti·verem regr.essado .ao Brazil. Quanto aos offi~iaes •incumbidos 
de estudar os -s-erviços de ca:mpanlia, ficam igua.lmente obrigados a 
apresentar no fim da commissão memorias escriptas e relativas ao 
as-sumpto, com idéas susceptive•is de serem applicadas ao Exercito 
Nacional. 

Esta emenda, além de instructiva para o nosso exercito, além 
de servir para mostrar a capacidad·e dos nossos officiaoes no es-
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trangeiro, tem a eno11me vantagem de ·evitar o abuso, que até hoje 
se tem dado, não -direi po~· fal,ta de administração do nosso ·exer-
c_ito, mas pela eontinuação ·dos nossos costumes protecci:onistas aos 
offioia,es ·vil! dos da Europa, os •quaes, longe de irep.1 servir nos seus 
corpos, -transmitHr ·a instrucçã,o que cr··eceberam, ficam ligados 
aos estados-maiores dos 'gen·eraes ·com 'O fim de permanecerem . 
nesta CapitaL 

O que manda a 'emenda? Que taes officiaes, logo que tenham 
deixado ·esse serviço no ·exterio,r, a partir da data em que tiverem 
·r·egressad'O, s·erão obrigados a .·s·ervir por dons annos a!'regjmen-
tados. (Apoiados.) 

Para mantér essas duas dl.sposiçbes o .Cong1resso votou a verba 
de 500: 000$; ouro. 

O Senado supprimiu a -d!sposi~ã;o, rejeitando mes)lro as emen-
das do Senador Az·eredo, mas mantev·e a verba, não sei para 
que fim. 

O ISR. RoDOLPHo ,p AIXÃ:o - Acaba com o ·serviço, mas mantem 
a verba! E' inter·essan·te ! 

O ISR. SoAREs Dos SANTos - De mo.d.o que a Cam1ara. não -com-
mett{l n·enhu.m absurdo mantendo o ·serviço, para o qual está con-
signada a verba. (Apoiaà!O~.) 

A lettra b ·do art. 2• es'tabe1eoe o seguinte: "a construir no 
local mais conveniente um grande campo d·e instrucção para as dif-
fe.rentes anna.s do •exerdto". 

O parecer da "co1nmissão d·e Fi•nanças do Senado a esse pro-
pnsito estabelece duas ,proposições erradas. Errada, em primeiro 
Jogar, porque •esse parecer contraria a autorização sob Q fun.da-
mento d·e 15e.r .eHa ind•efinida e po.rque ·confunde lamentavelmente 
um campo de-manobras com um ca:rnpó ·de tiro d:estinado a Instruir 
as tropas. (•Daqui ha pouco ·mostr.arei em •que ·consiste esse campo 
de instrucçâo.) Errada ainda,. po,rque, log•o •após, o Senado acceita 
uma emenda aclditiv.a transforn;tando ·essa autorização em uma 
cousa que não sei .bem .o que stgnifica, porque a ·emenda do Be-
nado está assim redigida: 
"Acquisição, rconsij'l·ucçãJo e orga;niiz,ação de 

um ·camp.o de mánobras. . . . . . . . . . . . . . . . 500: 000$000 a mais~ 
1Pocterei desde já contestar essa disposição do Senado, ·que au-

gmenta de 500:000$ a verba consignada no orçamento, diz·erudo que 
paira ·campo d·e manobras já ecxiste ·consignada a vêrba :resp·ectiva 
na propost a ·de orcamento enviadá pela .Camara. 
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Lerei a tabella 13' do projecto, •para mostra,r que o S enado não 
tem .razão em pedir um augmento •d·e d·espezas computado ew 
.500: 000$, pa.ra. acquisição de um campo ·de manobras. 

·Diz a tabella 13• - Obras militares - da II"eferida ·proposta: 
"Material, 3. 000:000$ para, entre outros •fins: construcção 

de pontes, acquisição de crumpos de manobras, etc." 
De modo que >O Senado propõe o augmento de uma verba ·Para 

um fim já consignado no orçamento. 

Agora, devo ·diz·er qual o olbj ectivo desse ca:mpo de instrucção 
1JU:e se faz tão necessario ao ex·ercito ·de hoje, cuja ·capacidade não 
d-eve ser restriugida aos ·elementos de que eHe dispunha por ncca· 
sião da guerra do .Paraguay. 

A instrucção do exercito de hoje exige elementos taes que não 
.se resumem no simpl•es campo de manobras, os quaes poderão ser 
preferid.os sem as qualidades exigidas para um campo de ins-
trucção ás forças das tres armas. 

Nestes existem linhas de tiro em que os soldados se preparam 
na s-ua profissão, além ·de outras condições complementares depen-
·dentes da re,fo.rma de instrucção militar, que .está · agora sujeita ao 
e studo do Sena:do. 

Acredito qu e nós votan·do, todavia, os 500 contos para o campo 
•de manobras, a autoridade do Governo seja tal que não se. adapte 
'á :formula restricta do :S·enado, que ·compr ehende um campo qual-. 
quer, que muitas v.ezes ;póde satisfazer os interesses particulares 
-e não os da Nação. 

E' preciso um campo que possa servir para a instrucção dada 
pelo Estado-Maior do .Exercito, como o complemento da instrucção 
dada p ela Escola Pro.fissional ·e P.ratica ·do Exercito, creada pelo 
projecto que está em dis.cussão. no S-enado . 

Por conseguinte, justifica-se o que quero ·di~er, Isto é, a sup-
pr essão do campo d·e instrucção, creado •Pelo projecto, em face das 
necessidades do Ex\llrcito, representa uma iniquidade. 

De .outro modo não posso dassificar o acto do Sena do suppri-
mindo a lettra b do .art: 2°. Estudando, verdacreira;mente •o orça-
m-enio da Guerra, tive só um fim : além da ·economia de algumas 
-y>erbas que foram suppri.midas, porque não tinham destino justi-
ficad.o, procurei mostrar que, dentro das verbas votadas, •podemos 
·crear e executar muitos ·s·erv.iços .e é isto justamente o qu e o pro-
jecto da Camara procur.ou ·resolver. 
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Desse eJõame a que me d·ed!quei, resurtou com razão a supres-
são de algumas verba·s gordas, vagabundas, que existem nws admi-
nistrações militar·es e que por falta de disposições legislativas ex-
pressas não te·em sido convenientemente distribuidas .pelas res-
pectivas a,dmiuistrações. 

Lembro como ex·emplo •edificante que foi votado para o Minis-
terio da MaJrinha um credito supp1ementar de 4.000:000$ para pa-
gamento d·e soldos e gr.atif.icações aos officiaes e praças augmen-
tados ·em virtu'êle de 1ei votada em 1910. 

Só no fim ·de 1911 a administração <da Marinha sentiu a falta. 
destas verbas, pei'as ·qua,es tem sido paga a nossa marinha de· 
guer-ra. 

Sr. Pr.esid·ente, em todo caso, votarei, á vista do accôTde de-
clarado pela Camara ·e po.rque quel'O respeita·r o voto do •Senado, 
pela emenda additiva ·e pedir-ei á Camara que vote ·este cr·edito 
de 500 contos, não para um c11impo d.e manobras, mas para um 
cwmpo de aviação, porque assim compr.ehenderá o Goyerno da. 
Republica. 

A J.ettra c, que o Senad·o mandou supprimir, refere-se á •:reali-
~~:ação de contractos por tempo nunca maior de ·cinco annoB. 

Não compr.ehendo como o Gov.erno possa fazer contractos d·en-
tro de um exercício financeiro . 

Si a administração tem neeessida,de de r.ealiza.r ·contractos, 
principwlmeiite tratando-se de •obras, a,rmamentos, ·etc., a autor-i-
zação constitue uma medida eminentem ente .governamental. Não-
fui eu quem .a .enxertou; foi o Governo quem a pediu. O Senado 
supprimiu aquelli que o Governo so.licitou. 

A Camara tem os dados necessarios pa,ra .poder julga-r da ne-
cessidade dessa medtda. Eu pediria portanto, que .fosse mantida 
a J.ettra c do projecto. 

A lettra à do projecto estabel·ecia •elementos plllra criac,;ão d·e-
um parque de aviação militar. O Senado mand·a supprilll;lr. 

Sr. Presidente, o parecer da Commissão de FinançaB do Se-
nado ·diz que nós devemos entregar este trabalho á iniciativa par-
ticular, .que poderá preparar os primeiros passos sobre a avjação 
militar, demonstrando qual a sua necessidade como elemento plllra 
a guerra. -Estamos vendo · na actual guerra d'8 !l'ripoli o g.rande 
serviço que a aviação está pre.stad·o. Todavia o Senado, que man-
da. supp•rimir unicamente uma verba de 50: 000$ para se iniciar o. 
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pro:blema de aviação militar, votou um cr-edito extraordinario de 
.g. 000:000$ .para a compra d.e nav-ios D.e guerra, incluídos os sub-
marinos já encommenda<los, ao lado da construcção -do dreadnought 
Rio de Janeiro. 

O Senado poderia dizer tambem QUe os submarinos ainda nJo 
11r-estam estes serviços militares -e que d€v-eriamos entregal-os J.e 
pref.erencia á inicia:tiva parUcular, para dep.o-is o Ministerio da 
Marinha tomar conta, de accô.r-do com o que teem .feito a respdtr 
as nações adeantadas,· cujos -exemplos dev·emos imitar em materla 
de del!esa militar, 

Pedire-i á Camara que mantenha a verba de 50 : o·oo$, que aliás 
não ê nova, v-erba que vem consignada em orçamentos anterio1·es 
e que o Senado já tem votado. 

A lettra g do mesmo art. 2° D :S·en ado manteve, porém como 
pr-etexto vara pod-er -derrubar as lettras a e e, dizendo que, d-esõ.e 
que o Brâzil vae importar instructores estrangeiros e professor es 
contractados para as escola~:; profissionaes, não precisa mandar 
officiaes á Euro·pa, ·com.o ad-didos militares. 

Succede, -entretanto, que, mesmo send-o posto -em pratica <J 

proj-ecto de ·enshw militar, só depois de tres ann.os poderá fun-ccio-
:t~.ar o novo regimen instructivo, de modo que, dentro deste orçn.-
mento, não -teremos professor-es contractados. 

Demais, h a convenienc-ia •em se manter na Euro.pa o servi~o 

de que se trata, porque assim temos revelado a comp-etencia uoil 
nossos offici_aes, o que hoje é um facto publico. (Muito bem.) 

O S-enado mandou ain-da supprimi-r o art. 6° do projecto; ·E' 

ao passo que assim -procedia com relac,;ão a tal artigo, que deter -
mina s-e dê a diari-a de 4$ aos aspirantes, como r ecompensa a s er 
Tiços de substituição de .officiaes, serviço qÚ-e estão fazer1do real-
mente em diversas guarnições, sem augmento das respectivas des-
pezas, porque, -como mosbrei no meu par-ecer anterior, ·estas teem 
,sido feitas d·entr:o da verba e:x;traordinaria :de 1.000 :000$, qu-e exis-
t-e na ·tabeUa 8• . . E ' ainda .para notar que -os aspirantes substitu-em 
os O'ffi-ciaes do quadcr--o e, como existam actualmente militas vagas. 
d-e segundos tenent·es de artilharia -e de e:p.genharia, hav-erá um 
.saldo neste anno d-e cerca -de 500: 000$ na referida tabella, o que 
.augmenta . a pr.o·babiJ.idad·e ·em favor ·d-os aspi<rantes . O Senad-o, sup-
pondo fazer ·economia, cortou entretanto a diaria concedi-da aos 
aspirantes do E:x:erdto, que, como praças d.e p•ret, cursaram a 
Escola Militar, e, todavia, o m esmo . Senado a.pprovou ainda hon-
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tem um projecto, que ~obe hoje á sancção, concedendo mais van· 
tagens · aos aspirantes de Marinha, collocando-os em condições. 
muito superior es ás dos aspirantes -do Exercito. 

Senhores, mostrei que o que se deixa de pagar a officiaes que 
não existem dava para supprir a despeza com essas substituições . 
E ainda ha na tabella 8" a consignação de 1.000:000$ para paga--
mento d·e .gratificações -extraordinarias; si não é para •este ca,so 
e para -outr.Os .identicos, não sei para que .possa .servir a r eferida 
consignação. 

Tr.ata...se de um acto d-e justiça; não venho, pois, pedir favroes 
pessoa,es, mas preciso explicar á Crumara que não ha augmento de 
d-espeza, des-de que e9te foi o fundamento que serviu pa,ra r ejeição 
da medida por parte do S·enado. 

Mais um argumento: esses aspirantes são promovidos nas va-
gas, que se dão, de officiaes do primeiro p.ost o, d-e .modo que a 
rlespeza proposta i-r-á diminuindo e, como unicamente daqui a t:res 
annos se formará nova turma ·de aspirantes, é possível fl.té que a 
turma actual já tenha então uesapparecido . 

A me-dida. é, portanto, -equitativa e de caract:er provi•sor.io. 
O Senado, que votou medida extTaordinaria .para os aspi-rant•es. 

de marinha, mandando até abrir credito, isto é, augment.ar a d es-
peza, pa,ra satisfazer as aspirações daquelles, não podia fazer isto, 
com relação aos aspirantes do Exer cito, .s-em g-r ave injustir;a. A. 
Camara far-á bem si mantiv-er seu voto anterior. 

O 3Jrt. 7° manda installar collegios militares . Chamo a atten--
ção da Camara para os termos do a·rtigo, pa ra a~ medi-rias rie res-
tricção -que elle impõe, de mo-do a diminuir, o mais possível, as 
despezas, nos tenno~:~ da auto;rização . 

Onde P.stá a prova de que a medida proposta augmentará a 
despeza e onde a justificativa do argumento de que a Camara pr-e-
tenda installar collegios mi-litares em todos os -Estados ? 

Houve até uma emenda -com{)ressor-a no Senado, que preten-
deu negar as verbas para a manut-enção do Cod·igo Militar desta 
Capital. 

E' possível que se tenham dado abusos de admintstração n·este 
estabelecimento, é possível mesmo que as r endas arrecadadas pelo-
ColJ.egio Milita,r não tenham sido r -ecolhidas ao Th-espuro, como 
estatue a l-ei da receita. 

rl.VIas de quem é .a culpa? Por que não se estabelece uma fiscali-
zação completa? Por que se consente que continuem na adminis-
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tração desse co!legio, por muitos annos consecutivos, officiaes que 
vão d·esde o posto de swba~terno até o posto d.e official superior? 

O Co!legio MHita,r é uma instituição utilíss ima pelos fins a 
que se propõe, conforme já demonstrei no meu parecer anterior. 

Esse co!legio dá assis<J)encia aos filhos dos militar es que se 
sacrHkam pela tP.a tria e, como estabele·cimen to de instrucção, e lle 
estabel·ece, como condição regulamentar, que os alumnos gratuitos 
que terminam o respectivo curso sirvam no Exercito e na MaTinha. 
Eis ahi a compensação. 

Estabelecimentos taes constituem ·OS ·viveiros de nossos offi· 
ciaes. 

Si a Camara .entender que com essa restricção contida no pro-
jecto, e a juizo do Governo, o r elator da Guerra pn>poz uma m e-
dida -de ordem a aggravar o Thesouro, a Camara renegue o seu 
voto; penso, po-rém, que deve mantel-o. 

Ar t . 11. O argumento em contrario, que justifica a suppressão 
do ·senado, é interessante. Diz -o citado a;r t. 11 do projecto da Ca-
mara: 

"Art. 11. O director da. Confederação do Tiro Brazilei·ro, quan-
do fôr official -refo,rma,do, ter·á a gratificação annual d-e 6: 000$, 
cor.r endo a -respectiva despeza por conta d a verba 14", sub-<rubrica 
- Desp.ezas ·diversas - consig·nação 31." 

A administMção dessas associações c01r re por conta de uma 
certa verba. Não .ha augmento ·de despeza. E' uma verba, creio, da 
rubrica 14". 

E' a rubrica "Junta d·e alistamento, sorteio müita,r, expedi-
ente da Confederação do Tiro, ·etc. - 100: 000$000 ". 

Daqui se tira a verba para pagamento do director, cujo ven-
cimento ·está consignado ·em l ei, que d ev·eTá ser -d·e 500$ mensaes 
de gratificação, quan·do ·o di,rector fôr um civil. 

Quando fôr, porém, ofticial r eformado, diz ainda a lei que o 
director t (;)rá 2: 000$ de gratificação por anno. 

Ora, nem sempr·e se encontra á mã o . um civil para dirigir a 
Confed·er.ação do T.iro. Já ·estev-e á sua Jlr ente um cidadão distincto, 
que se retirou, para ·podeT a presentar-se .candidato a .Deputado F·e-
deral pelo Estado do Rio de Jan.eiro . Elle foi o co-autor dessa le-i, 
mas não é sempre possível encontrar quem, como e!le, possa des-
empenhar tão bem ·essa funcção de director. 

O Minis·tro da Guenra :designou um gen•eral refo.r,mado pa;ra 
substituir o ·Dr. Elysio de Araujo . Ora, um genera l r·eformado tem 
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vencimentos e vanta~ens de reformadp, e para ·exercer uma fun-
. cção qualquer não lhe seria licito acceitar a insignificante grati· 
f~caçã~ <le 2: 000$ por anno. 

A medida proposta .pelo P•roj·ecto da Camara é ·uma medida 
g•OV·ernamenta1. ·Não ·fui eu quem lembrou estabel-ecer para o 

·general a mesma gratificação que recebia .o civil, aliás sem au-
g.mento d:e despeza, porque •esses . 500$ são tirados da verba 
100 : 000$, acima referida. 

Ag.ora, o argumento ·extraordinario da Commissão de Finan((as 
do Senad-o é que a medida proposta é inconstitucional, po>rque o 
dito official pa•sslllria .a r·eceber duas gratificações. Quaes são? Eu 
só conhe((o uma. O mais é so'ldo e vantagens d~ refo·rmad~. 

Pois bem; o Senado, que assim affirma, mantem os arts. 9° e 
12 do projecto, que est-abelecem g,ratiJicações para os officiaes re· 
formados, quando ·em co.mmissão. 

VV. EEx. querem ver o que são ·esses artigos ? 
Diz o art. 9° do projecto: 

"Art. 9.° Ficam restabel-ecidos no Departamento da 
Administração os 12 enoarregad·o.s de depositas, -o.fficiaes 
reformados, com a gratificação de 100$ mensaes ·cada um, 
devendo a despeza correr por conta da ultima consignação 
da tabelola 8"." 

Diz igualmeri te o art. 12: 

"Art., 12. O Gov·erno poderá nomear .para servir nos 
depositas, ars·enaes de guerra ·e institutos d.e ·ensino mi-
litar, ·em cargos ·de administração não previstos pelo 
art. 12, lettra a da lei n. 3.900, de 13 de dezembro de 
1910, os officiaes reformados do Rlx·erdto, · percebendo 
·estes, .além das vantagens de sua refo.rma, a .gratificação 
annual de 1 : 200$, que deverá coner por conta da respe-
.ctiva ·consignação - Diversos serviços - -- •da tabella 8" ." 

Eis ·ahi como o mesmo argumento d·e inconstitucionalidade 
.. não serviu para derrubar estas duas emendas, que q Senado ap-
.:'Provou no o.rçamento cj.a Guerra. 

.,. 
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Quem der.ruba o Senado é o pr-opri·o Senado. 
JY+as, tudu isto, Sr. Presidente se perce·be pelo atrop.el·o com 

que o Senado da RepubJi.ca ·estudou .o .orçamento •da Gue-rra. A 
mim, que estudei todas as verbas, que examin-ei .as consignações, a 
mim compete eludda~r a Camara mo.strando a razão de ser .qe 
todas essas v·er.bas. Q·uanto ás emendas additiv;;ts, não ·Peco a re-
jeição das mesmas . pelo muHo respeito que tenho ao Senado e 
mes·mo por um accôr·do estabeJ.edd·o entr·e nós, ma.s d·evo most·rar 
o que essas ·emendas .são. 

Uma de>llas diz: 
V·erba de 50: 000$ para 300 homens de infanta~ria destinados 

ás companhi·as do Alto Acre, Alto Juruá .e Alto Purús ·e para os 
r-espectivos officiaes: tl'es .capitães, tres primei;ro.s tenentes e dous 
segundos tenentes. 

Os 300 h.omens da compan·hia do Acre estão contempl-a-dos no 
effectivo <Orçamentario; para ·elles h<a v-erba co.nsi.gnada na tabella 
9" até para o augmento de 2·5 % a que -elles teem dtr·eito. Aqui ·está 
a tabeUa, onde se vê, consignad·a ·a quantia de 65:410$500 para pa-
gamento de gratificações especiaes ás praças, de accôrdo com a 
l!;lgislação em vigor. 

De modo que ·esses 50: 000$ nãto chegariam nem .para pagar ás 
praças. 

Diz .mais a lei de vencimento.s que os officiaes no Aore terão 
tamhem 25 % sobre os vencimentos. Bastava que os Srs. Senador es 
vissem nos <Orçamentos anteriore-s a verba consignada pa,ra a ta-
bell.a ·de 300 pl'a(ias no Acr·e a que já me ref.eri para ver.em que era 
completamente insufficiente a quanti-a de 50: 000$ votada pelo 
Senado pa,ra esse fim. 

S-r. Preg.id·ente, ha ainda uma emenda que foi apr·esentad·a :pelo 
S·r. Senador Azere.do a pro·po.s'ito da equiparação do Arsenal de 
Guerra d.e -Mat:to Grosso ao ·de Porto Alegre. Devo dizer que, em 
principio ·estou d·e accôrdo com ·esta emenda, mas o modo por que 
ella foi redigi·da é que é extraordinario. 

Com a elevação ·do Ars·enal de Guerra .d.e Porto Alegr-e á pri-
meira classe, vê-se que a des.peza ·do Arsenal de ·Porto Alegre é de 
250:000$, e a despeza do Arsenal ode Matto GI'osso é de 166:000$, 
hiwend:o assim um a ugmento de 84:000$000. 

A emenda do Senado está con·cebida mais ou menos nos se-
guintes termos l 

31 
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"Fica equipa,rado o Arsenal de Guerra de Matto Grosso ao ele 
Porto Alegre, deven.do o Governo para esse fim realizar as -ope-
r·ações d·e credito que forem julgadas necessarias. " 

Si essas opevações são exi.gidas para a compra de machinis-
mos que forem julgados n ecessrurios devo dizer que a tabella 14• 
da proposta já co.nsigna verba na sub-consignação, "Arsenaes, de-
positas e f ortalezas ", d·otada com 438:000$000. 

· Todavià o r espeito que me merece o autor da ·em enda e o res-
peito que tenho sobretudo ao alto criterio do Sr. Presidente da 
Republica, na mane.ira por que ·elle ha de tazer possíveis opera-
ções de credito a proposito do Arsenal d·e Matto Grosso diminuem 
a minha r esponsabilidade pan.·a poder votar a favor da mesma 
emenda. 

Era o que rtinha a dizer á Camara, que em sua sabedo·ria re-
,solverá como fôr de justiça. (Muit!o bem,· muito bem. ) 

Ninguem mais pedindo a palavra, é ence11r a d.a a discussão 
unica das emendas -do Sena,do ao projecto n. 202 C, de 1911, e 
adiada a votação. 

O SR. FONSECA HERMIDS - Peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado. 
O SR. FON"SECÃ HERMES (pela o1·dern ) - !Sr. Presidente, 

a Co=issão de Finanças, na sua •r eunião, obedecendo á orienta-
ção da Ca,mara, € a,ttendendo ainda á es0assez <te tempo, resolveu, 
com re~ação ás emendas approvadas pelo Senado a o projecto de 
orçamento, em debate, bem como de todos -os outros, adoptar um 
criterio que é uma homenagem áquella Casa do Congresso, para 
que o .Senado tambem collabo•r e na lei .de meios, sem preterição, 
entretanto, da iniciativa e do modo de pensar da Gamara, que não 
é certamente .desviada dos m esmos intuitos patrioticos que inspi-
ram aquelle r amo do L egislativo. 

A Commissão resolveu r ejeitar as em endas suppressivas offe-
l:ecitlas pelo Senado e por elle approvadas, em virtude do a ccâirdo 
estabelecido no seio da Gamara, ·entre a Commissão ·de Finanças 
e a maioria dos Srs. Depu•tados, que, sem divergencia de caracter 
poliu'co; se -congr.egaram em torno do patrocínio de medidas cons-
tantes das mesmas que t eem o .caracter de auto.rizações, sendo 
natural qu e nós outr-os confi<emos nas alta,s inspirações patrioticas 
do Governo da R epublica (apoiados), em usar discretamente 
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dessas autorizações, lançando mão d·aquel·las que melhor consul-
tem, no momento, ao interesse geral da Republica. (Apoiadas.) 

Em homenagem ao ,senado, propõe, assim, a Commissão de 
Finanças que acceitemos as emendas additivas, ainda quando al-
gumas dellas importem em augmento de despezas; o Senado, na 
rejeição das emendas autorizativas, não obedeceu ao mesmo cri-
terio, e o fazia, certo, porqu€ ellas importavam tambem em au-
g;mento de despeza. 

A Camara conhece de sobra a opinião da Commissão de Fi-
nanças, registrada já nos seus annaes, e.m .pareceres escriptos e 
em pareceres verbaes, com relação ao estado financeiro e eco-
nomico do paiz, opinando quasi que systematicamente pela rejei-
ção de tantas emendas quantas se traduzissem em augmento de 
despezas improdutivas, attendendo principalmente á situação pre-
caria das nossas finanças. 

Conhece tambem a Camara o acto, em virtude do qual eu tive 
de appellar para a maioria, no sentido de pr-estigiar a a;utoridade 
e os conselhos da Commissão de Finanças, em certo ponto da vo-
tação do orçamento do Ministerio da Viação. 

Até então, emendas tinham sido approvadas, obedecendo aquil-
lo quo se chamou a confederação elas emen-das. Era a confederação 
de algumas bancadas interessadas na passagem de certas emendas. 
consu1tando a interesses pa,rticulres de diversos Estados da Repu-
blica. 

Posso, por isso, no momento actual, pleitear, perant€ a maioria 
da Camara dos Deputados uma retratação, ou uma rejeição" daquel-
las medidas, que tinham sido approvada'S com o meu concurso. 

Nestas condições, como o Senado ainda tem dous dias para 
deliberar, podendo fazer sessões nooturnas, como fez hontem e 
como temos feito nós, julgo que elle consultará os interesses -da 
Nação, adoptando ou r ejeitando as medidas que ·lJ'rventura c voto 
da Camara tenha hoje adoptado, em divergencia com a opinião 
por elle já manifestada. Acho, porém, que o criterio adoptado pela 
Commissão de F.inanças está de accórdo cOIIll o sentir da maioria, 
a qual eu pedaria que votasse de accôrdo com o deliberado pela 
Commissão . 

.Devo, entretanto, declarar á Camara dos Deputados que ha 
uma :rest_ricção nesse modo de ver , em _relação ao orçament.o da 
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Receita, onde a!gumas medidas forram adaptadas pelo 'Senado cre-
ando impostos. 

A Commissão de Finanças já o disse, ê de opinião que deve-
mos acceitar as emendas suppressivas do Senado e nessas condi-
ções, eu peço á naioria da Camara que vote n esse criterio no Or-
çamento da Receita. 

Eram e~tas as declarações que eu devia faz·er á Camara, appel-
lando para o seu patriotismo, para que nao retardemos, por mais 
tempo, o cumprimento de nosso d-ever, visto como temos de man-
dar para o Senad-o, talvez ainda hoje, o voto profeTido pela Ca-
mara, para que o Senado se manifeste sobr.e o mesmo. 

E' annunciada a votação das ·emendas do Senado ao projectn 
n.· 202 C, de 1911, que fixa a despeza d·o Ministedo da Gu·õrra para 
o exercid·o d·e 1912 (dliscussão unica) . 

São successivamente postas a votos e approvadas as seguintes 
emendas do •Senado. 

Ao art. 1°, n. 1 - Administração .geral: 
Onde está - Departamento da Guerrra - ··diga-se: Secretaria 

de Estado. 
Ao art. 1°, n . 3 - Sui)remo Tribunal Militar e Auditores: 
Accrescente-se: augmentada de 20:250$ para pagamento elo 

accr·escimo ·de vencim·entos a que teem direi to os juizes togados, de 
conformidade com os decretos ns. 149, de 18 de julho de 1893, e 
8.525, ·de 1<8 de janerio de 1911. 

Postas a votos, são successivamente rejeitadas as seguintes 
emendas ·do •Sen!lldo: 

Ao art. 2°, lettra a:- - Sup.prima-se. 
Ao art. 2°, lettrr.a b : - . Suppr.ima-se. 
Ao art. 2°, lettra c : Supprima-se. 
Ao art. 2°, lettra a·: - Supprima-se. 
Ao art. 2°, lettra f : - ·Suppri'lÍ:J.a-se . 
.São successivamente postas a votos e approvad.as as seguintes 

emendas d·o Senado: 
Ao art. 2° accrescente-se: "a despen·der a tê 500: 000$ com a 

acquisição, ·construcção e mganlização ele um campo de manobras". 
Ao a:rt. accrescente-se : "a constituir com 300 homens· de 

infantarit; as _companhias regionaes do Alto . _<\.cre, A.lto Jur.uá e 
Alto Purús, .ca·!la uma com UD,l C!J.Pitão, UJ;J;l 1° t en ente e dims se-
gu~dos tenentes, po.den·do d·espender para esse fim ·50 :·oó0$000. 
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Postas a votos, sãQ successivamente rejeitadas as seguintes 
emendas ·do .Senado: 

Ao art. 6": - SuP'TLma-se. 
Ao art: 7° : - Supprima,s·e. 
Ao art. 8• : - .Supp.nima-se. 
Ao art. 11: - Suppri.ma-se. 
E' posta a votos e app·rovada a seguinte emenda do Senado : 

Addi!t~vo 

Accrescente-se o seguinte: 
.Nrt. ·Fica equiparado ao do Rio Grand·e do Sul o Arsenal de 

Guerra de Matto Grosso, .e auto.rizado o Governo a fazer as ope-
rações .de credito necessarias á execução desta medi.da. 

O SR. PRESIDENTE - As emendas vão ser devolvidas ao 
Senado. 
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